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Genting malaysia berhad annual report

Sep 2019 Dis 2019 Mac 2020 Jun 2020 Sep 2020 '15 '16 '17 '18 '19 Sep 2020 5-suku trend Pertumbuhan Pendapatan Bersih -271.51% Jualan atau Hasil 1.42 B Jualan atau Pertumbuhan Hasil -46.08% EBITDA +275.39 M 2019 trend 5 tahun Pertumbuhan Pendapatan Bersih - Jualan atau Hasil 10.41 B Pertumbuhan Jualan atau Hasil +4.83% EBITDA +2.59 B LAPORAN SUKU PERTAMA Laporan suku
tahunan mengenai keputusan disatukan bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2020. Angka-angka belum diaudit. CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2020 UNAUDITED INDIVIDUAL UNAUDITED CUMULATIVE QUARTER PERIOD First quarter ended Three months ended 31 March 31 March 2020 2019 2020 2019 RM'000 RM'000 RM'000
RM'000 Revenue 1,955,868 2,735,580 1,955,868 2,735,580 Cost of sales (1,636,558) (2,053,343) (1,636,558) (2,053,343) Gross profit 319,310 682,237 319,310 682,237 Other income 75,265 193,648 75,265 193,648 Other expenses (290,174) (511,382) (290,174) (511,382) Other gains/(losses) (19,289) 3,738 (19,289) 3,738 Profit from operations before impairment 85,112 368,241 85,112 368,241 losses
Impairment losses (346,311) (17,834) (346,311) (17,834) (Loss)/profit from operations (261,199) 350,407 (261,199) 350,407 Finance costs (85,342) (67,775) (85,342) (67,775) Share of results in an associate (100,108) - (100,108) - (Loss)/profit before taxation (446,649) 282,632 (446,649) 282,632 Taxation (7,267) (29,486) (7,267) (29,486) (Loss)/profit for the financial period (453,916) 253,146 (453,916)
253,146 (Loss)/profit attributable to : Equity holders of the Company (417,957) 268,289 (417,957) 268,289 Non-controlling interests (35,959) (15,143) (35,959) (15,143) (453,916) 253,146 (453,916) 253,146 (Loss)/earnings per share attributable to equity holders of the Company: Basic (loss)/earnings per share (sen) (7.39) 4.75 (7.39) 4.75 Diluted (loss)/earnings per share (sen) (7.39) 4.74 (7.39) 4.74 (The
Condensed Consolidated Income Statement should be read in conjunction with the audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.) 1 GENTING MALAYSIA BERHAD CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2020 UNAUDITED INDIVIDUAL UNAUDITED CUMULATIVE QUARTER
PERIOD First quarter ended Three months ended 31 March 31 March 2020 2019 2020 2019 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 (Loss)/profit for the financial period (453,916) 253,146 (453,916) 253,146 Other comprehensive income/(loss) Items that may be reclassified subsequently to profit or loss : Lindung nilai aliran tunai - Kerugian nilai saksama Perbezaan pertukaran matawang asing Perbezaan
pertukaran ke atas penterjemahan operasi asing Klasifikasi semula kepada keuntungan atau kerugian apabila subsidiari Lain-lain pendapatan/(kerugian), bersih daripada cukai Jumlah komprehensif (kerugian)/pendapatan bagi tempoh kewangan Jumlah komprehensif (kerugian)/pendapatan yang boleh diindeks oleh: Pemegang ekuiti Syarikat,420)(2,853) 285,106 (139,166) 282,686 (144,646) 108,500
(120,445) 116,262 116,262 (171,230) 108,500 (2,420) (2,853) 285,106 (139,166) 282,686 (144,646) (171,230) 108,500 (10 116,262 (50,785) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,76 (7,762)
(7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,762) (7,76 171,230) 108,500 (Conducive Comprehensive Income Statement 2 GENTING MALAYSIA BERHAD CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS at 31 MARCH 2019.) 2 GENTING MALAYSIA BERHAD CONDENSED CONSOLIDAT FINANCIAL POSITION STATEMENT AS AT 31 MARCH 2020 HAVE NOT BEEN AUDITED On
31.03.2020 31.12.2019 RM'000 RM'000 , pabrik dan peralatan 16.600.987 16.620.869 Lahan yang ditahan untuk pengembangan properti 184.596 184.596 Properti Investasi 1.948.093 1.895.587 Aset Tidak Berwujud 4.587 aset tidak berwujud 4.587 aset tidak berwujud 4.587500.358 4.472.829 Aset hak guna 822.032 871.984 Asosiasi 680.621 629 465 Aset keuangan dengan nilai wajar melalui
pendapatan komprehensif lainnya 120.707 115.707 115.621.929 Aset keuangan dengan nilai wajar melalui laba rugi 125.015 122.747 aset tidak lancar lainnya 67.747 aset tidak lancar lainnya 67.7470 567 74.036 Aset Pajak Tangguhan 289.195 262.110 25.339.171 25.250.152 Persediaan Aset Lancar 125.825 123.293 Perdagangan dan piutang lainnya sebesar 707.987 632.135 Jumlah total yang jatuh
tempo dari perusahaan terkait 2.388 1.715 Keuangan aset dengan nilai wajar melalui laba rugi 782.803.776.650 Kas terbatas sebesar 49.783 52.438 Kas dan setara kas 6.4382.974 6.476.398 8.131.760 8.062.629 TOTAL ASET 33.470.931 33.312.781 LIABILITAS EKUITAS DAN Ekuitas pada 33.312.781 LIABILITAS EKUITAS DAN Ekuitas 312.781 modal saham ekuitas Perseroan 1.764.424 1.764.424
Cadangan Devisa 17.076.431 17.731.307 saham Treasury (987.934) (998.094) 17.852,852,0 434921 18.497.637 kepentingan tidak diatur (378.392) (327.607) TOTAL EKUITAS 17.474.474.474.474529 18.170.030 Non-kewajiban selama kewajiban jangka panjang lainnya panjang 354.789 337.546 Pinjaman jangka panjang 9.403.960 8.483.550 Total karena perusahaan terkait 16.074 15.430 liabilitas Sewa
759.109 779 0 78 Liabilitas pajak Tangguhan 791.784 796.728 instrumen keuangan derivatif 4.910 3.006 11.330.626 10.415.338 Liabilitas selama Perdagangan dan kreditur lainnya 2.330.626 10.415.338 Liabilitas selama Perdagangan dan kreditur lainnya 2.497.955 2.978.463 Total utang perusahaan induk 9.318 19.883 Jumlah terutang dari perusahaan terkait 35.833 59.185 Total kepada perusahaan
terkait 36.077 20.000 Pinjaman jangka pendek 1.468.199 1.523.957 Liabilitas sewa 84.097 90.592 instrumen keuangan derivatif 2.665 2.192 Pajak 23.524 33.141 Dividen utang 508.508.5108 - 4.665.776 4.727.413 TOTAL LIABILITAS 15.996.402 15.142.751 TOTAL EKUITAS DAN LIABILITAS 33.470.931 33.312,781 AKS BERSIH PER SAHAM (RM) 3,16 3,27 (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Kental dibacakan bersamaan dengan laporan keuangan yang diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019.) 3 PERNYATAAN GENTING MALAYSIA BERHAD PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN SELAMA TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA 31 MARET 2019.) 3 PERNYATAAN PERUBAHAN GENTING MALAYSIA BERHAD 2020 Diatribusikan kepada Pemegang Ekuitas
Wajar Arus Kas Perusahaan Nilai Wajar Saham Tidak Bertanggung Jawab Saham Cadangan Modal Lain yang Diatur Pendapatan Total Ekuitas Jumlah Ekuitas RM'000 RM'000 RM'0 Saldo RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 di 1 1 2020 1,764,424 (30,733) (5,172) 1,560,855 (998,094) 16,206,357 18,497,637 (327,607) 18,170,030 Loss for the financial period -
- - - - (417,957) (417,957) (35,959) (453,916) Other comprehensive (loss)/income - - (2,420) 299,932 - - 297,512 (14,826) 282,686 Total comprehensive (loss)/income for the financial period - - (2,420) 299,932 - (417,957) (120,445) (50,785) (171,230) Transactions with owners: Buy-back of shares - - - - (30,145) - (30,145) - (30,145) Performance-based employee share scheme - - - 13,982 - - 13,982 - 13,982
Employee share scheme shares vested to employees - - - (40,305) 40,305 - - - - Transfer of employee share scheme shares purchase price difference on shares vested - - - (10,492) - 10,492 - - - Appropriation: Special single-tier dividend declared for the financial year ended 31 December 2019 - - - - - (508,108) (508,108) - (508,108) Total transactions with owners - - - (36,815) 10,160 (497,616) (524,271) -
(524,271) At 31 March 2020 1,764,424 (30,733) (7,592) 1,823,972 (987,934) 15,290,784 17,852,921 (378,392) 17,474,529 (The Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity should be read in conjunction with the audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.) 4 GENTING MALAYSIA BERHAD CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN
EQUITY (CONT'D) FOR THE THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2019 Attributable to equity holders of the Company Fair Cash Flow Non- Value Hedges Other Treasury Retained controlling Share Capital Reserve Reserve Reserves Shares Earnings Total Interests Total Equity RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 Balance at 1 January 2019 1,764,424 (30,733)
(2,513) 1,616,429 (999,062) 15,868,923 18,217,468 (267,400) 17,950,068 Profit/(loss) for the financial period - - - - - 268,289 268,289 (15,143) 253,146 Other comprehensive (loss)/income - - (2,853) (149,174) - - (152,027) 7,381 (144,646) Total comprehensive (loss)/income for the financial period - - (2,853) (149,174) - 268,289 116,262 (7,762) 108,500 Transactions with owners: Buy-back of shares - - - -
(40,089) - (40,089) - (40,089) Performance-based employee share scheme - - - 7,332 - - 7,332 - 7,332 Employee share scheme shares vested to employees - - - (41,057) 41,057 - - - - Transfer of employee share scheme shares purchase price difference on shares vested - - - (11,396) - 11,396 - - - Appropriation : Dividen khas setingkat yang diisytiharkan bagi tahun kewangan akhir 31 Disember 2018 - - - -
(451.853) (451.853) - (451.853) Jumlah transaksi dengan pemilik - - - (45.45.853)121) 968 (440.457) (484.610) - (484.610) Pada 31 Mac 2019 1.764.424 (30.733) (5.366) 1.422.134 (998.094) 15.696.755 17.849.120 (275.162) 17.573,958 (Penyata Perubahan Malu Terpeluk dalam Ekuiti hendaklah baca bersama penyata kewangan yang ada diaudit untuk tahun kewangan masa akhir 31 Disember 2019.) 5
GENTING MALAYSIA BERHAD PENYATA TUNAI PBB BAGI TIGA BULAN AKHIR 31 MAC 2020 Three months ended 31 March 2020 2019 RM'000 RM'000 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Loss)/profit before taxation (446,649) 282,632 Adjustments for: Depreciation and amortisation 282,843 256,610 Property, plant and equipment written off 3,222 660 Net loss on disposal of property,
plant and equipment 518 3,692 Finance costs 85,342 67,775 Interest income (36,380) (31,896) Investment income (5,615) (4,134) Dividend income (1,233) (1,500) Impairment losses 346,311 17,834 Employee share grant scheme expenses 13,982 7,332 (Reversal of provision)/provision for termination related costs (50) 198,260 Gain on disposal of a subsidiary - (123,825) Share of results in an associate
100,108 - Net exchange loss - unrealised 16,471 7,302 Other non-cash items and adjustments (2,976) 12,878 802,543 410,988 Operating profit before working capital changes 355,894 693,620 Net change in current assets (55,612) (21,407) Net change in current liabilities (517,406) (225,243) (573,018) (246,650) Cash (used in)/generated from operations (217,124) 446,970 Net tax paid (54,276) (20,385)
Retirement gratuities paid (4,202) (7,603) (58,478) (27,988) Net Cash Flow From Operating Activities (275,602) 418,982 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES Purchase of property, plant and equipment (326,799) (499,448) Proceeds from disposal of property, plant and equipment 505 26,184 Purchase of investments - (13,245) Proceeds from disposal of a subsidiary - 177,795 Interest received
33,574 51,182 Investment in an associate (108,350) - Other investing activities 31,998 23,419 Net Cash Flow From Investing Activities (369,072) (234,113) CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES Buy-back of shares (30,145) (40,089) Repayment of borrowings and payment of transaction costs (40,618) (167,395) Proceeds from bank borrowings 915,984 206,493 Repayment of lease liabilities
(38,831) (27,325) Finance costs paid (210,012) (206,117) Net Cash Flow From Financing Activities 596,378 (234,433) NET MOVEMENT IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (48,296) (49,564) CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF FINANCIAL PERIOD 6,476,398 7,999,679 EFFECT OF CURRENCY TRANSLATION 34,872 (29,376) CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF
FINANCIAL PERIOD 6,462,974 7,920,739 ANALYSIS OF CASH AND CASH EQUIVALENTS Bank balances and deposits 3,595,833 3,364,186 Money market instruments 2,867,141 4,556,553 CASH DAN BERSAMA TUNAI PADA AKHIR TEMPOH KEWANGAN 6.462.974 7.920.739 (Penyata Tunai Saluran Rakyat Kondensed perlu baca bersama penyata kewangan yang ber diaudit untuk tahun
kewangan berakhir 31 Disember 2019.) 6 NOTA GENTING MALAYSIA BERHAD - SUKU PERTAMA SIAP 31 MAC 2020 Bahagian I: Pematuhan Standard Pelaporan Kewangan Malaysia (MFRS) 134 Dasar dan Kaedah Perakaunan Pengiraan Laporan kewangan interim tak diaudit dan yang berjualan dengan MFRS 134 Laporan Kewangan Interim dan perenggan 9,22 Bursa Malaysia Sekuritas Berhad
(BursaBursa Persyaratan Daftar. Informasi keuangan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 telah ditinjau oleh auditor Perseroan sesuai dengan standar internasional tentang Keterlibatan Peninjauan Kembali (ISRE) 2410 − Tinjauan Informasi Keuangan Interim yang Dilakukan oleh Auditor Independen Entitas. Pelaporan keuangan interim harus dibaca bersama dengan laporan
keuangan grup yang diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kebijakan dan metode perhitungan akuntansi yang diadopsi untuk pelaporan keuangan interim konsisten dengan yang diadopsi untuk laporan keuangan yang diaudit tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 kecuali untuk mengadopsi standar dan amandemen standar dan interpretasi
wajib untuk Grup tahun buku awal 1 Januari 2020: Perubahan Acuan Kerangka Konsep dalam Perubahan Standar MFRS terhadap MFRS 3 Definisi Perubahan Bisnis terhadap MFRS 101 Penyajian Perubahan Laporan Keuangan terhadap Kebijakan Akuntansi MFRS 108, Perubahan estimasi akuntansi dan Kesalahan Penggunaan amandemen ini tidak berdampak signifikan pada pelaporan keuangan
interim Grup. Faktor musiman atau siklus operasi Bisnis divisi rekreasi dan perhotelan Grup mengalami fluktuasi musiman. Hasilnya dipengaruhi oleh musim perayaan dan hari libur utama. Barang Luar Biasa yang Mempengaruhi Aset, Liabilitas, Ekuitas, Laba Bersih atau Arus Kas Barang luar biasa yang termasuk dalam informasi keuangan interim selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020
sehubungan dengan kerugian penurunan nilai pada investasi Grup. Grup melakukan peninjauan penurunan nilai aset non keuangan dengan indikator gangguan mengingat dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terhadap kegiatan usaha, sejalan dengan MFRS 136 Impairment of Assets. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah sisa aset, pada saat peninjauan, melebihi jumlah yang dapat
dipulihkan. Kerugian penurunan nilai dibalik, sejauh kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui untuk aset yang sama, jika jumlah yang dapat dipulihkan sebagai akibat dari revisi berikutnya melebihi jumlah yang dibawa. Dengan perkembangan tersebut, Grup mencatat kerugian penurunan nilai sebesar RM346,3 juta dalam tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 karena perlambatan ekonomi
menyusul fenomena pandemi COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana dirinci di bawah ini: Kerugian penurunan nilai sebesar RM223,3 juta yang berkaitan dengan aset The Worldmham Resorts; Kerugian penurunan nilai sebesar RM56,5 juta sehubungan dengan lisensi dan aset kasino tertentu di Britania Raya; dan kerugian penurunan nilai sebesar RM66,5 juta sehubungan
dengan aset Resorts World Bimini. Selain hal di atas, tidak ada item yang tidak biasa yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan bersih, atau arus kas Grup untuk jangka waktu tiga bulan 31 Mac 2020. Perubahan Material dalam Anggaran Tiada Tiada perubahan perkiraan jumlah yang dilaporkan pada tahun-tahun keuangan sebelumnya. 7 Perubahan Utang dan Efek Bernilai Pembelian
saham sesuai Pasal 127 Uu Perusahaan 2016 Dalam waktu tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, Perseroan telah mengambil alih 12,0 juta saham biasa dari pasar terbuka untuk pertimbangan uang tunai sebesar RM30,1 juta. Akuisisi saham dilakukan sesuai dengan persetujuan yang diperoleh dari pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tanggal 19 Juni 2019. Saham yang dibeli kembali dipegang sebagai saham treasury sesuai dengan persyaratan Pasal 127(4) Undang-Undang Perusahaan 2016. Selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, total 11,6 juta saham treasury sebesar RM40,3 juta dialihkan kepada Karyawan Pembangkang berdasarkan Skema Hibah Saham Karyawan sesuai dengan Pasal 127(7)(c) Undang-Undang
Perusahaan 2016. Selain hal di atas, tidak ada persoalan signifikan, pembatalan, pembelian kembali, pelunasan atau pelunasan utang atau efek berketoran untuk jangka waktu tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Dividen Yang Dibayarkan Tidak ada dividen yang telah dibayarkan selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Informasi Segmen dilaporkan dengan cara yang konsisten
dengan laporan internal yang diberikan kepada kepala pengambil keputusan operasional. Kinerja segmen operasi didasarkan pada ukuran pendapatan/(kerugian) yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA/(LBITDA)). Dasar dari langkah ini tidak termasuk efek untung atau rugi atas pembuangan aset, aset yang dibisikkan, kerugian penurunan nilai atau pembalikan
kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, biaya pra-operasi dan barang-barang tidak berulang lainnya. Grup diatur ke dalam segmen bisnis utama berikut: Rekreasi &amp; Hiburan - segmen ini terdiri dari kegiatan resor terintegrasi yang mencakup permainan, hotel, makanan dan minuman (F&amp;amp;amp; B), taman hiburan, ritel, atraksi hiburan, wisata dan layanan terkait perjalanan serta
layanan pendukung lainnya. Segmen-segmen ini terlibat dalam pengembangan properti, investasi dan manajemen properti. Semua segmen bisnis non-matang lainnya termasuk investasi dalam ekuitas, layanan pelatihan, layanan reasuransi, layanan utilitas, layanan piagam kapal pesiar dan layanan terkait teknologi informasi dikumpulkan dan diungkapkan di bawah Investasi &amp; Lainnya karena mereka
tidak memiliki ukuran yang cukup untuk dilaporkan secara terpisah. 8 Analisis Segmen Informasi (Cont'd) untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dinyatakan di bawah ini: Total Pendapatan Segmen Eksternal Yang Disesuaikan EBITDA/(LBITDA) Rasio devisa utama 1 unit mata uang asing ke RM Rekreasi &amp; LBITDA) Total Perhotelan Properti Investasi &amp; Amerika Serikat Lainnya
malaysia dan Mesir dan Bahama Total RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil 1.226,7 371,2 320,7 625.7 62.5 2,006.8 (1.6) - -(1.6) (2.5) (46.8) (50.9) 1,225.1 371.. 2 320.7 1,917.0 23.2 15.7 1,955.9 331.2 22.8 14.7 368.7 10.3 10.3 355,4 RM GBP USD RM/USD 5,3544 4,1810 4,1810 Dalam waktu tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, Pendapatan dari segmen
rekreasi &amp; perhotelan masing-masing sebesar RM1.917,0 juta yang terdiri dari pendapatan game dan pendapatan non-game masing-masing sebesar RM1.449,2 juta dan RM467,8 juta. Pendapatan non-game termasuk hasil kamar hotel yang diakui ketika layanan diberikan kepada pelanggan selama mereka menginap di hotel, F&amp;amp;revenue; B diakui ketika layanan diberikan kepada pelanggan
dan pendapatan sewa diakui secara langsung selama periode sewa. EBITDA EBITDA yang diselaraskan rugi kepada rugi sebelum cukai seperti dulu: RM'Mil Dilaraskan EBITDA untuk daerah yang boleh dilaporan 355,4 Perbelanjaan pra-operasi (19,6) Hartanah, loji dan peralatan kira harta (3,2) Kerugian bersih pelupusan hartanah, loji dan peralatan (0,5) Kerugian kemerosotan (346,3) Lain-lain (0,6)
LBITDA (14,8) Susut nilai dan pelunasan (282,8) faedah Pendapatan 36,4 Kos kewangan (85.3) Bahagian keputusan dalam kerugian syarikat bersekutu (100,1) sebelum cukai (446,6) 9 Model Maklumat (Cont'd) Nilai Aset Model Liabiliti Mata Wang Asing Utama Nisbah mata mata wang asing 1 unit mata wang asing ke RM Riadah & Pelaburan Hartanah Hospitaliti Jumlah &amp; Lain-lain Amerika Serikat
Amerika dan Malaysia Mesir Bahama Jumlah RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil11.404,6 5.102,9 6.910,2 23.417,7 2.294,9 2.097,70.3 1.726,2 1.210,7 664,7 3.601,6 147,8 51,4 3.800,8 RM GBP USD RM/USD 5,3108 4,3130 4,3130 RM'Mil ket : 27.810,3 Instrumen bantalan bunga 4.475,5 Perusahaan Asosiasi 680,6 Aset Perusahaan Tidak Terkikis 504,5 Total aset 33.470,9 Liabilitas segmen yang
disesuaikan dengan total liabilitas adalah sebagai berikut: Li segmen 3.800,8 Instrumen bantalan bunga 10.872,2 Liabilitas Perusahaan Tanpa Izin 1.323,4 Total liabilitas 15.996,4 Properti, Pabrik dan Peralatan Selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020, akuisisi (termasuk manfaat khusus) properti, Pabrik dan peralatan Grup sakit pada RM374,2 juta. Kejadian Signifikan Setelah Akhir Periode
Keuangan Tidak ada kejadian penting lainnya setelah berakhirnya periode keuangan saat ini yang berakhir pada 31 Maret 2020 yang tidak tercermin dalam laporan keuangan interim ini. Perubahan komposisi Grup Belum ada perubahan signifikan dalam komposisi Grup selama tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Perubahan Tanggung Jawab Kontingen atau Aset Kontingen Tidak ada perubahan
signifikan dalam kewajiban kontingen atau aset kontingen sejak tahun keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2019. 10 Komitmen Modal Komitmen modal yang tidak diberikan dalam laporan keuangan seperti pada 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: RM'Mil Terjangkit 1.410,4 Tidak terkontraksi 3.132,2 4.542,6 Terkuras sebagai berikut: - Properti, pabrik dan peralatan 4.477,9 - Investasi 64,7
4.542,6 Pihak Penting Penting Dalam perjalanan bisnis biasa, Grup menjalankan syarat dan harga yang disepakati, transaksi dengan perusahaan terkait dan pihak terkait lainnya. Transaksi pihak terkait Grup yang dilakukan dalam waktu tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: Penyediaan pengetahuan teknis dan keahlian manajemen dalam operasi resor oleh Genting Berhad
Group (GENT) kepada Grup. Biaya lisensi untuk penggunaan logo Genting, Resorts World, dan Awana yang dikenakan oleh GENT kepada Grup. Biaya lisensi untuk penggunaan kekayaan intelektual Resorts World dan Genting di luar Malaysia yang dikenakan oleh Gent Group kepada Grup. Penyediaan manajemen dan layanan dukungan oleh GENT Group kepada Grup. Pendapatan dari penyewaan dan
layanan terkait yang diberikan kepada GENT Group. Biaya lisensi untuk penggunaan kekayaan intelektual Resorts World dan Genting di Amerika Serikat dan Bahama yang diberlakukan oleh Resorts World Inc Pte Ltd Group (RWI) kepada Grup. Penyediaan layanan konsultasi teknologi informasi, pengembangan, implementasi, dukungan dan pemeliharaan serta layanan manajemen lainnya oleh Grup
kepada GENT Group. Penyediaan manajemen dan layanan dukungan oleh Grup kepada GENT Group. Pendapatan dari sewa tempat ke Warisan Timah Holdings Sdn Bhd. Penyediaan layanan penyediaan air oleh entitas yang terkait dengan pemegang saham BB Entertainment Ltd (BBEL) kepada Grup. Penghasilan dari penyewaan ruang kantor ke Genting Hong Kong Group Limited (GENHK).
Penyediaan layanan pemeliharaan dan konstruksi oleh entitas yang terkait dengan pemegang saham BBEL kepada Grup. Biaya lisensi untuk penggunaan perangkat lunak game dan sistem yang dikenakan oleh Grup RWI kepada Grup. Penyediaan utilitas, pemeliharaan, dan layanan keamanan oleh Group kepada Genting Highlands Premium Outlets Sdn Bhd. Penyediaan layanan hiburan onboard oleh
GenHK Group kepada Grup. Triwulan berjalan RM'000 79.196 41.981 207 2.315 1.545 15.443 1.685 308 569 361 1.760 4 8101.191 561 1.826 Nilai Wajar Instrumen Keuangan Grup menggunakan hierarki berikut untuk menentukan nilai wajar dari semua instrumen keuangan yang dibawa pada nilai wajar: Level 1: Harga yang dikutip (tidak disesuaikan) di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang sama.
Level 2: Input selain harga yang dikutip termasuk di level 1 yang dapat diamati untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (yaitu, sebagai harga) atau tidak langsung (yaitu, berasal dari harga). Level 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang terlihat (yaitu input yang tidak dapat dihindari). Pada tanggal 31 Maret 2020, instrumen keuangan Grup yang diukur dan diakui
berdasarkan nilai wajarnya adalah sebagai berikut: Level 1 Level 2 Level 3 Total aset keuangan RM'Mil RM'Mil RM'Mil RM'Mil laba rugi 4,7 778,1 125,0 907,8 Aset keuangan dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya - - 120,7 120,87 4,7 778,1 245,7 1.028,5 Kewajiban keuangan derivatif instrumen keuangan - 7,6 - 7,6 7,6 dan teknik penilaian yang digunakan untuk tujuan mengukur nilai
saksama tidak berubah berbanding tahun kewangan yang lepas berakhir 31 Disember 2019. 12 GENTING MALAYSIA BERHAD ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED BY BURSA SECURITIES - FINANCIAL PERIOD ENDED 31 MARCH 2020 Part II: Compliance with Appendix 9B of Bursa Securities Listing Requirements 1) Review of Performance Financial review for the current quarter compared
with the corresponding period and immediate preceding quarter The results of the Group are tabulated below: INDIVIDUAL PRECEDING QUARTER QUARTER 1Q2020 1Q2019 Var 4Q2019 Var RM'Mil RM'Mil RM'Mil % RM'Mil RM'Mil % Revenue Leisure &amp; Hospitality - Malaysia 1,225.1 1,909.5 -684.4 -36% 1,604.8 -379.7 -24% - United Kingdom and Egypt 371.2 419.3 -48.1 -11% 422.3 -51.1 -12% -
United States of America and Bahamas 320.7 367.0 -46.3 -13% 368.5 -47.8 -13% 1,917.0 2,695.8 -778.8 -29% 2,395.6 -478.6 -20% Property 23.2 26.7 -3.5 -13% 27.6 -4.4 -16% Investments &amp; others 15.7 13.1 2.6 20% 18.8 -3.1 -16% 1,955.9 2,735.6 -779.7 -29% 2,442.0 -486.1 -20% Adjusted EBITDA Leisure &amp; Hospitality - Malaysia 331.2 555.6 -224.4 -40% 415.1 -83.9 -20% - United Kingdom
and Egypt 22.8 41.0 -18.2 -44% 59.8 -37.0 -62% - United States of America and Bahamas 14.7 66.0 -51.3 -78% 65.3 -50.6 -77% 368.7 662.6 -293.9 -44% 540.2 -171.5 -32% Property 10.3 14.9 -4.6 -31% 11.9 -1.6 -13% Investments &amp; others (23.6) 6.6 -30.2 -&gt;100% (0.7) -22.9 -&gt;100% Adjusted EBITDA 355.4 684.1 -328.7 -48% 551.4 -196.0 -36% Pre-operating expenses (19.6) (210.6) 191.0 91%
(11.4) -8.2 -72% Property, plant and equipment written off (3.2) (0.7) -2.5 -&gt;100% (4.7) 1.5 32% Net loss on disposal of property, plant and equipment (0.5) (3.7) 3.2 86% - -0.5 NC Net gain on disposal of investment properties - - - - 132.1 -132.1 NC Impairment losses (346.3) (17.8) -328.5 -&gt;100% (28.2) -318.1 -&gt;100% Reversal of previously recognised impairment losses - - - - 2.5 -2.5 NC Gain on
disposal of a subsidiary - 123.8 -123.8 NC - - - Others (0.6) - -0.6 NC (6.8) 6.2 91% (LBITDA)/EBITDA (14.8) 575.1 -589.9 -&gt;100% 634.9 -649.7 -&gt;100% Depreciation and amortisation (282.8) (256.6) -26.2 -10% (279.5) -3.3 -1% Interest income 36.4 31.9 4.5 14% 23.5 12.9 55% Finance costs (85.3) (67.8) -17.5 -26% (60.4) -24.9 - 41% Bahagian keputusan dalam syarikat bersekutu (100.1) - -100.1 NC
(31.6) -68.5 -&gt;100% (Kerugian)/keuntungan sebelum cukai (446.6) 282.6 -729.2 -&gt;100% 286.9 -733.5 -&gt;100% NC: Tidak membandingkan Suku Kajian Prestasi (Cont'd) 13 Mac berakhir 31 Mac 2020 (1Q 2020) berbanding suku berakhir 31 Mac 2019 (1Q 2019) Perolehan Kumpulan pada 1Q 2020 adalah RM1,955.9 juta, penurunan sebanyak 29% berbanding RM2,735.6 juta pada 1Q 2019. Segmen
Peranginan dan Keraian Kumpulan mencatatkan perolehan lebih rendah pada 1Q 2020 hasil penutupan sementara operasi resort masing-masing sejak pertengahan Mac 2020 seperti yang timbul daripada arahan kerajaan masing-masing akibat wabak COVID-19. omset untuk kuartal ini terutama disebabkan oleh Penurunan pendapatan dari bisnis rekreasi dan perhotelan di Malaysia sebesar RM684,4 juta
atau 36%, terutama disebabkan oleh penurunan total volume bisnis dari segmen game dan non-game menyusul gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kegiatan bisnis akibat wabah COVID-19. Selain itu, persentase kepemilikan yang sangat tinggi di segmen pemain menengah hingga premium pada 1Q 2019 berkontribusi pada omset yang lebih tinggi dari segmen game pada 1Q 2019;
pendapatan menurun dari bisnis rekreasi dan perhotelan di Inggris (INGGRIS) dan Mesir sebesar RM48,1 juta atau 11%, terutama karena volume bisnis yang lebih rendah dari segmen pasar massa dan Kairo, Mesir sebagai akibat dari penutupan sementara yang timbul dari wabah COVID-19; dan penurunan pendapatan dari bisnis rekreasi dan perhotelan di Amerika Serikat (AS dan Bahama sebesar
RM46,3 juta atau 13%, terutama karena pendapatan yang lebih rendah dari Kasino Dunia Resorts (operasi RWNYC) New York City karena volume bisnis yang lebih rendah karena wabah COVID-19. EBITDA terkoordinasi Grup sebesar 1Q 2020 adalah RM355,4 juta dibandingkan RM684,1 juta pada 1Q 2019, turun 48%. EBITDA yang disesuaikan terutama disebabkan oleh: penurunan EBITDA yang
disesuaikan dari bisnis rekreasi dan perhotelan Malaysia sebesar RM224,4 juta atau 40%, terutama karena pendapatan yang lebih rendah, dikurangi dengan biaya yang lebih rendah yang terkait dengan bisnis pemain premium; penurunan EBITDA yang disesuaikan dari bisnis rekreasi dan perhotelan di Amerika Serikat dan Bahama sebesar RM51,3 juta atau 78%, terutama karena pendapatan yang lebih
rendah ditambah biaya upah yang lebih tinggi dan biaya operasi dari operasi RWNYC; dan LBITDA terkoordinasi sebesar RM23,6 juta tercatat pada tahun 1Q 2020 dari segmen investasi dan lainnya terhadap EBITDA terkoordinasi sebesar RM6,6 juta pada tahun 1Q 2019, terutama karena kerugian terjemahan valuta asing yang belum terealisasi pada kewajiban berdenominasi USD karena kami. Kerugian
Grup sebelum pajak adalah RM446,6 juta pada 1Q 2020, dibandingkan dengan laba sebelum pajak sebesar RM282,6 juta pada 1Q 2019 terutama karena: EBITDA yang disesuaikan seperti yang dinyatakan di atas; kerugian penurunan nilai RM346,3 juta sebagaimana tercantum pada Bagian 1(c) di atas; Pengakuan laba sebesar RM123,8 juta dari pembuangan anak perusahaan di Inggris pada 1Q 2019;
dan bagian Grup sebesar RM100,1 juta pada kuartal yang berkaitan dengan porsi kerugian Empire Resorts, Inc. (Empire). Kerugian tersebut terutama disebabkan oleh pembagian Biaya Grup yang terkait dengan refinancing pinjaman dan penyusutan Empire dan amortisasi, sementara bagian Grup dari kerugian operasi Kekaisaran adalah RM13,5 juta; Dikurangi dengan biaya pra-operasi yang lebih rendah
sebesar RM191,0 juta terutama karena penyediaan biaya terkait karena pemutusan kontrak yang terkait dengan taman hiburan eksternal di Resorts World Genting sebesar RM198,3 juta pada 1Q 2019. 14 Perubahan Signifikan Rugi Sebelum Pajak untuk Triwulan Berjalan (1Q 2020) dibandingkan dengan Laba sebelum Pajak TriwulanAn (4Q 2019) Kerugian sebelum pajak untuk 1Q 2020 adalah RM446,6
juta dibandingkan laba sebelum pajak sebesar RM286,9 juta pada 4Q 2019, terutama karena: kerugian penurunan nilai sebesar RM346,3 juta sebagaimana diungkapkan pada Bagian 1(c) pengakuan laba sebesar RM132,1 juta pada tahun 4Q 2019 dari pembuangan properti investasi di Inggris; EBITDA yang disesuaikan lebih rendah dari bisnis rekreasi dan perhotelan Malaysia sebesar RM83,9 juta karena
pendapatan yang lebih rendah karena pendapatan yang lebih rendah karena volume bisnis yang lebih rendah dari segmen game dan non-game pada 1Q 2020; EBITDA yang disesuaikan lebih rendah daripada bisnis REKREASI dan perhotelan di Amerika Serikat dan Bahama sebesar RM50,6 juta terutama karena pendapatan yang lebih rendah dari operasi RWNYC karena volume bisnis yang lebih
rendah; dan pendukung kerugian kekaisaran yang lebih tinggi sebesar RM68,5 juta pada 1Q 2020 dibandingkan dengan 4Q 2019, terutama karena pendukung biaya yang terkait dengan refinancing pinjaman Empire. Prospek Pandemi COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah di seluruh dunia telah memberikan tekanan yang signifikan pada ekonomi masing-masing.
Industri pariwisata, rekreasi &amp; pariwisata Perjudian dan permainan adalah salah satu yang paling sulit dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ekonomi global diperkirakan akan berkontraksi, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan paket stimulus ekonomi dan dukungan fiskal untuk memitigasi dampak COVID-19. Selain itu, lelang bertahap langkah-langkah kontainer di
seluruh dunia juga akan mendorong perbaikan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di Malaysia, pandemi dan Movement Control Order (MCO) yang dimulai pada 18 Maret 2020 telah berdampak pada permintaan eksternal dan domestik, sehingga sedikit pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar tenaga kerja yang lemah. Namun, kegiatan ekonomi telah berangsur-angsur dilanjutkan sejak pemerintah
meringankan MCO yang memungkinkan lebih banyak bisnis beroperasi. Namun, Resorts World Genting, Resorts World Awana, Resorts World Kijal and Resorts World Langkawi tetap tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Namun, Grup bersiap untuk melanjutkan operasinya dan fokus pada memanfaatkan permintaan domestik untuk mendorong kunjungan dan pendapatan. Mengingat pengembangan
bekerja di taman hiburan eksternal (OTP) yang terkena dampak MCO, Grup sedang mengerjakan timeline yang direvisi untuk pertempuran dan pembukaan OTP. Di AS dan Bahama, RWNYC, Resorts World Catskills and Resorts World Bimini terus ditutup sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Meskipun pembangunan perluasan RWNYC telah dihentikan sesuai dengan arahan pemerintah, Grup
mengharapkan pengembangan proyek segera dimulai kembali. Di Inggris Mesir, Resorts World Birmingham, kasino berbasis darat kelompok lain dan Crockfords Cairo terus ditutup sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Namun, bisnis digital Grup di Inggris, GentingBet, tetap beroperasi sesuai dengan harapan. Terlepas dari dampak penuh COVID-19 terhadap kinerja keuangan Grup dan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 (FY2020) saat ini tidak pasti, Dewan ingin waspada bahwa Grup mengharapkan hasil keuangannya lebih buruk terpengaruh. Sementara itu, Grup akan terus melakukan berbagai langkah pengendalian biaya yang agresif di semua entitas operasinya, termasuk pengurangan biaya operasi seperti gaji dan biaya terkait serta pembatalan atau penundaan
belanja modal yang tidak penting. Grup ini juga telah memberikan langkah-langkah kesehatan dan tindakan pencegahan yang ketat di semua propertinya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan pengunjungnya setiap saat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Grup karena memberikan pemulihan sektor rekreasi dan perhotelan. 15 Selisih Laba Riil dari
ProfitAbility Grup tidak mengeluarkan perkiraan laba atau jaminan laba untuk tahun finansial. Biaya pajak untuk kuartal saat ini yang berakhir pada 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: Triwulan berjalan yang berakhir pada 31 Maret 2020 RM'000 Pajak penghasilan pajak saat ini Malaysia pajak penghasilan 13.861 biaya pajak penghasilan asing 12.002 25.863 Kredit pajak tangguhan (18.596) 7.267 tarif
pajak efektif Grup untuk kuartal saat ini yang berakhir pada 31 Maret 2020 lebih tinggi dari tarif pajak domestik terutama karena biaya yang tidak dapat dikurangi dikurangi dengan insentif pajak dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Status Proposal Perusahaan Mengumumkan Tidak ada proposal perusahaan yang diumumkan tetapi belum diselesaikan seperti pada 14 Mei 2020. Group Borrowings
The details of the Group's borrowings as at 31 March 2020 are as set out below: As at 31.03.2020 As at 31.12.2019 Foreign RM RM Secured/ Currency Equivalent Equivalent Unsecured 'Mil 'Mil 'Mil Short term borrowings Secured USD 7.5 32.3 - Secured GBP 15.6 82.8 79.8 Unsecured USD 49.2 212.2 208.1 Unsecured RM N/A 1,140.9 1,236.1 1,468.2 1,524.0 Long term borrowings Secured USD 507.6
2,189.3 1,284.4 Secured GBP 54.6 290.2 292.3 Unsecured USD 99.6 429.8 412.4 Unsecured RM N/A 6,494.7 6,494.4 9,404.0 8,483.5 Total borrowings Secured USD 2,221.6 1,284.4 Secured GBP 373.0 372.1 Unsecured USD 642.0 620.5 Unsecured RM 7,635.6 7,730.5 10,872.2 10,007.5 16 Outstanding Derivatives As at 31 March 2020, the values and maturity analysis of the outstanding derivatives of
the Group are as follows : Kewajiban Nilai Wajar Kontrak/Derivatif Tipe Notional RM'000 RM'000 GBP Swap Suku Bunga - Kurang dari 1 tahun 79.662 2.665 - Lebih dari 1 tahun 292.095 4.910 7.575 Selain di atas, tidak ada perubahan signifikan pada derivatif keuangan sehubungan dengan hal-hal berikut sejak tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019: risiko kredit, risiko pasar dan risiko
likuiditas yang terkait dengan derivatif keuangan ini; persyaratan kas derivatif keuangan; dan kebijakan untuk memitigasi atau mengendalikan risiko yang terkait dengan derivatif keuangan ini. Perubahan Tanggung Jawab Keuangan yang Adil Pada tanggal 31 Maret 2020, Grup tidak memiliki kewajiban finansial yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Perubahan Litigasi Material Tidak ada
litigasi material yang tertunda pada 14 Mei 2020. Dividen yang Diusulkan atau Dinyatakan Tidak ada dividen yang diusulkan atau dideklarasikan untuk kuartal saat ini yang berakhir pada 31 Maret 2020. Kerugian sebelum Kerugian Perpajakan ditentukan setelah dimasukkan pada biaya dan kredit berikut: Kuartal saat ini yang berakhir pada 31 Maret 2020 Biaya RM'000: Penyusutan dan amortisasi 282.843
Kerugian bersih atas pembuangan properti, Pabrik dan peralatan 518 Properti, pabrik dan peralatan pergelangan tangan dari 3.222 Kerugian penurunan nilai 346.311 Kerugian valuta asing bersih 17.418 Biaya Keuangan: - Bunga pinjaman 119.170 - Biaya keuangan lainnya 14.134 - Kurang : Biaya kapitalisasi (47.962) Biaya keuangan dibebankan pada laporan pendapatan 85.342 Kredit: Pendapatan
bunga 36.380 Pendapatan Investasi 5.615 Pendapatan dividen 1.233 17 Kerugian per saham Kerugian yang digunakan sebagai angka dalam perhitungan dasar dan kerugian encer per saham untuk kuartal yang berakhir 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: Triwulan berjalan yang berakhir pada 31 Maret 2020 RM'000 Rugi untuk periode keuangan yang dapat diindeks oleh pemegang ekuitas Perseroan
(digunakan sebagai angka untuk perhitungan kerugian yang mendasari dan diencerkan per saham) (417.957) Jumlah rata-rata tertimbang saham Umumnya digunakan sebagai penyebut dalam menghitung kerugian dasar dan encer per saham untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut: Triwulan berjalan yang berakhir pada 31 Maret 2020 Jumlah Saham ('000) Jumlah rata-rata
tertimbang saham biasa yang diterbitkan (*) (digunakan sebagai penyebut untuk perhitungan kerugian yang mendasari per saham se) 5.653.236 Penyesuaian untuk efek encer Skema Saham Karyawan (**) - Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang diterbitkan (digunakan sebagai penyebut untuk perhitungan kerugian encer per saham) 5.653.236 jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang
diterbitkan pada kuartal saat ini berakhir pada tanggal 31 Maret 2020, tidak termasuk rata-rata tertimbang saham treasury yang dimiliki perseroan. (**) Perhitungan kerugian encer per saham untuk kuartal yang berakhir pada 31 Maret 2020 tidak memperhitungkan Skema Saham Karyawan Perseroan karena memiliki efek anti-likuid terhadap kerugian dasar per saham. Oleh karena itu, kerugian encer per
saham sama dengan kerugian dasar per saham. Keterbukaan Informasi Kelayakan dan Status Laporan Audit Atas Hal-hal yang Diangkat Audit Melaporkan Laporan Keuangan Tahunan Grup untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tidak memenuhi syarat. Persetujuan Laporan Keuangan Interim Laporan keuangan interim diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan keputusan
Direksi pada tanggal 21 Mei 2020. 18 SIARAN PERS GENTING MALAYSIA BERHAD 198001004236 (58019-U) Untuk RILIS SEGERA GENTING MALAYSIA BERHAD MENGUMUMKAN HASIL UNTUK KUARTAL PERTAMA YANG BERAKHIR 31 MARET 2020 Penghentian sementara operasi resor Grup di seluruh dunia sejak pertengahan Maret di tengah Penyakit Virus Corona (COVID-19) Penerapan
upaya rasionalisasi biaya agresif Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama karena Grup menekankan protokol yang ketat di seluruh entitas operasi KUALA LUMPUR, 21 Mei 2020 - Genting Malaysia Berhad (Group) hari ini mengumumkan hasil keuangannya untuk kuartal pertama yang berakhir pada 31 Maret 2020 (1Q20). Total pendapatan Grup menurun sebesar 29% menjadi RM1.955,9 juta
sementara pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) menurun sebesar 48% menjadi RM355,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh gangguan sementara pada operasi resor grup di seluruh dunia yang disebabkan oleh wabah COVID-19 yang berdampak parah pada jumlah bisnis. Grup mencatat rugi bersih sebelum pajak dan rugi bersih masing-masing
RM446,6 juta dan RM453,9 juta. Bisnis rekreasi dan perhotelan Malaysia melaporkan pendapatan yang lebih rendah dan EBITDA yang disesuaikan masing-masing sebesar 36% dan 40% menjadi RM1.225,1 juta dan RM331,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total volume bisnis di segmen game dan non-game Grup menyusul gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya
terhadap operasi Grup di tengah wabah COVID-19. Operasi di Resorts World Genting (RWG), Resorts World Awana, Resorts World Kijal dan Resorts World Langkawi dihentikan sementara sejak pertengahan Maret sesuai dengan Movement Control Order (MCO) yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Selain itu, penurunan pendapatan juga dikaitkan dengan persentase kepemilikan yang lebih rendah di
segmen pemain menengah ke premium dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, dampak pada EBITDA yang disesuaikan telah berkurang oleh biaya yang lebih rendah yang dikeluarkan dalam bisnis pemain premium. Di Inggris (Inggris) dan Mesir, pendapatan Grup menurun 11% menjadi RM371,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume bisnis yang lebih rendah di segmen pasar
massal, ditambah dengan kontribusi yang lebih rendah dari Crockfords Cairo di Mesir. Hasil Grup ini juga dipengaruhi oleh penutupan sementara Resorts World Birmingham, kasino berbasis darat lainnya di Inggris dan Crockfords Cairo sejak pertengahan Maret sejalan dengan arahan pemerintah. EBITDA yang disesuaikan menurun sebesar 44% menjadi RM22,8 juta selama periode tersebut. Di Amerika
Serikat (AS) dan Bahama, Grup melaporkan penurunan pendapatan 13% menjadi RM320,7 juta terutama karena volume bisnis yang lebih rendah yang tercatat di Resorts World Casino New York City (RWNYC) menyusul penutupan sementara RWNYC dan Resorts World Bimini (RW Bimini) sejak pertengahan Maret di tengah pandemi COVID-19. EBITDA yang disesuaikan juga lebih rendah sebesar 78%
menjadi RM14,7 juta, terutama karena pendapatan yang lebih rendah yang terdaftar dengan upah dan beban operasi yang lebih tinggi yang dikeluarkan di RWNYC. 1 selama periode tersebut, Grup mengakui bagiannya dari Kerugian Empire Resorts, Inc. (Empire) sebesar RM100,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh biaya yang terkait dengan refinancing utang Empire serta depresiasi dan amortisasi.
Total bisnis di Resorts World World (RWC) juga menurun menyusul penghentian sementara operasional di resor sejak pertengahan Maret sebagai dampak dari wabah COVID-19. Namun, hasil operasi di RWC mencatat peningkatan yang signifikan hingga penutupan, dengan pendapatan game di properti mencatatkan kenaikan 31% pada dua bulan pertama 2020 dari periode yang sama tahun lalu. EBITDA
grup yang dikoordinasikan secara keseluruhan mencakup dampak kerugian valuta asing terhadap kewajiban berdenominasi USD Grup sebesar RM17,1 juta, dibandingkan dengan kerugian valuta asing pada aset berdenominasi USD sebesar RM0,7 juta pada periode yang sama tahun lalu. Prospek Pandemi COVID-19 dan langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh pemerintah di seluruh dunia telah
memberikan tekanan signifikan pada perekonomian negara masing-masing. Industri pariwisata, rekreasi &amp; pariwisata Perjudian dan permainan adalah salah satu yang paling sulit dilanda krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena ekonomi global diperkirakan akan berkontraksi, pemerintah di seluruh dunia telah memperkenalkan paket stimulus ekonomi dan dukungan fiskal untuk memitigasi
dampak COVID-19. Selain itu, lelang bertahap langkah-langkah kontainer di seluruh dunia juga akan mendorong perbaikan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Di Malaysia, pandemi dan MCO yang dimulai pada 18 Maret 2020 telah berdampak pada permintaan eksternal dan domestik, sehingga sedikit pertumbuhan ekonomi dan melemahnya kondisi pasar tenaga kerja. Namun, kegiatan ekonomi telah
berangsur-angsur dilanjutkan sejak pemerintah meringankan MCO yang memungkinkan lebih banyak bisnis beroperasi. Namun, RWG, Resorts World Awana, Resorts World Kijal dan Resorts World Langkawi tetap tutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Namun, Grup bersiap untuk melanjutkan operasinya dan fokus pada memanfaatkan permintaan domestik untuk mendorong kunjungan dan pendapatan.
Mengingat pengembangan bekerja di taman hiburan eksternal (OTP) yang terkena dampak MCO, Grup sedang mengerjakan timeline yang direvisi untuk pertempuran dan pembukaan OTP. Di AS dan Bahama, RWNYC, RWC dan RW Bimini terus ditutup sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Meskipun pembangunan perluasan RWNYC telah dihentikan sesuai dengan arahan pemerintah, Grup
mengharapkan pengembangan proyek segera dimulai kembali. Di Inggris dan Mesir, Resorts World Birmingham, kasino berbasis darat kelompok lain di Inggris dan Crockfords Cairo terus ditutup sementara sampai pemberitahuan lebih lanjut. Namun, bisnis digital Grup di Inggris, GentingBet, tetap beroperasi sesuai dengan harapan. Terlepas dari dampak penuh COVID-19 terhadap kinerja keuangan dan
operasional Grup untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 (FY2020) ketidakpastian, Dewan ingin waspada bahwa Grup mengharapkan hasil keuangannya diharapkan untuk sisa periode di FY2020. Buruk. Sementara itu, Grup akan terus melakukan berbagai langkah pengendalian biaya yang agresif di semua entitas operasinya, termasuk pengurangan pengeluaran seperti gaji dan biaya
terkait serta pembatalan atau penundaan belanja modal yang tidak dilikupi. Grup ini juga telah memberikan langkah-langkah kesehatan dan tindakan pencegahan yang ketat di semua propertinya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan dan pengunjungnya setiap saat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan Grup karena memberikan pemulihan sektor
rekreasi dan perhotelan. Tabel ringkasan hasil dilampirkan di bawah ini. GENTING MALAYSIA BERHAD INDIVIDUAL PRECEDING QUARTER Variance QUARTER Variance QUARTER SUMMARY OF RESULTS 1Q2020 1Q2019 1Q20 vs 1Q19 4Q2019 1Q20 vs 4Q19 RM'Mil RM'Mil RM'Mil % RM'Mil RM'Mil % Revenue Leisure &amp; Hospitality - Malaysia 1,225.1 1,909.5 -684.4 -36% 1,604.8 -379.7 -
24% - United Kingdom and Egypt 371.2 419.3 -48.1 -11% 422.3 -51.1 -12% - United States of America and Bahamas 320.7 367.0 -46.3 -13% 368.5 -47.8 -13% 1,917.0 2,695.8 -778.8 -29% 2,395.6 -478.6 -20% Property 23.2 26.7 -3.5 -13% 27.6 -4.4 -16% Investments &amp; others 15.7 13.1 2.6 20% 18.8 -3.1 -16% 1,955.9 2,735.6 -779.7 -29% 2,442.0 -486.1 -20% Adjusted EBITDA Leisure &amp;
Hospitality - Malaysia 331.2 555.6 -224.4 -40% 415.1 -83.9 -20% - United Kingdom and Egypt 22.8 41.0 -18.2 -44% 59.8 -37.0 -62% - United States of America and Bahamas 14.7 66.0 -51.3 -78% 65.3 -50.6 -77% 368.7 662.6 -293.9 -44% 540.2 -171.5 -32% Property 10.3 14.9 -4.6 -31% 11.9 -1.6 -13% Investments &amp; others (23.6) 6.6 -30.2 -&gt;100% (0.7) -22.9 -&gt;100% Adjusted EBITDA 355.4
684.1 -328.7 -48% 551.4 - 196.0 -36% Pre-operating expenses (19.6) (210.6) 191.0 91% (11.4) -8.2 -72% Property, plant and equipment written off (3.2) (0.7) -2.5 -&gt;100% (4.7) 1.5 32% Net loss on disposal of property, plant and equipment (0.5) (3.7) 3.2 86% - -0.5 NC Net gain on disposal of investment properties - - - - 132.1 -132.1 NC Impairment losses (346.3) (17.8) -328.5 -&gt;100% (28.2) -318.1 -
&gt;100% Reversal of previously recognised impairment losses - - - - 2.5 -2.5 NC Gain on disposal of a subsidiary - 123.8 -123.8 NC - - - Others (0.6) - -0.6 NC (6.8) 6.2 91% (LBITDA)/EBITDA (14.8) 575.1 -589.9 -&gt;100% 634.9 -649.7 -&gt;100% Depreciation and amortisation (282.8) (256.6) -26.2 -10% (279.5) -3.3 -1% Interest income 36.4 31.9 4.5 14% 23.5 12.9 55% Finance costs (85.3) (67.8) -17.5 -
26% (60.4) -24.9 -41% Share of results in an associate (100.1) - -100.1 NC (31.6) -68.5 -&gt;100% (Loss)/profit before taxation (446.6) 282.6 -729.2 -&gt;100% 286.9 -733.5 -&gt;100% Taxation (7.3) (29.5) 22,2 75% (4,7) -2,6 -55% (Rugi)/laba periode keuangan (453,9) 253,1 -707,0 -&gt; 100% 282,2 -736,1 -&gt;100% Basis (rugi)/laba per saham (sen) (7,39) 4,75 -12,1 -&gt;100% 5,30 -12,7 -&gt;100%
Diencerkan (rugi)/pendapatan per saham (sen) (7,39) 4,74 -12,1 -&gt;100% 5,29 -12,7 -&gt;100% NC : Tidak sebanding dengan Genting Malaysia Genting Malaysia adalah salah satu perusahaan rekreasi dan kelamin terkemuka di Malaysia Terdaftar di Bursa Malaysia dengan sekitar 13 miliar ringgit dalam kapitalisasi pasar, Genting Malaysia memiliki dan properti resor utama termasuk Resorts World
Genting (RWG) di Malaysia, Resorts World Casino New York City (RWNYC) dan Resorts World Catskills (RWC) (yaitu 49% dimiliki melalui perusahaan asosiasi) di Amerika Serikat (AS), Resorts World Bimini (RW Bimini) di Bahama, Resorts World Birmingham dan sekitar 40 kasino di Inggris (Inggris) dan Crockfords Genting Malaysia juga memiliki dan mengoperasikan dua resor tepi laut di Malaysia , yaitu
Resorts World Kijal di Terengganu dan Resorts World Langkawi di pulau Langkawi. Dengan sekitar 10.500 kamar di tujuh hotel berbeda, RWG adalah tujuan resor terintegrasi teratas di Malaysia. Resor ini juga memiliki fasilitas rekreasi dan hiburan yang luas, termasuk permainan, taman hiburan dan atraksi hiburan, restoran dan ritel, serta pertunjukan internasional dan fasilitas konvensi bisnis. Genting
Highlands Premium Outlets (joint venture antara Genting Plantations Berhad dan Simon Property Group) di tengah bukit melengkapi berbagai atraksi di RWG. Selain itu, taman hiburan outdoor baru akan menambah penawaran hiburan RWG yang lebih luas setelah selesai. Di Inggris, Genting Malaysia memiliki dan mengoperasikan sekitar 40 kasino, menjadikannya salah satu bisnis liburan dan hiburan
terbesar di negara ini. Grup ini juga mengoperasikan platform game online yang terdiri dari operasi kasino online dan sportsbook yang memberi pelanggan pengalaman bermain multi-saluran yang mulus. Selain itu, Genting Malaysia mengoperasikan Resorts World Birmingham, kompleks rekreasi terintegrasi pertama di Inggris, yang menawarkan fasilitas permainan dan hiburan, gerai kelontong dan makan,
dan hotel 182 kamar. Di Timur Tengah, Crockfords Cairo, sebuah kasino eksklusif yang terletak di lingkungan polesan Nile Ritz-Carlton Hotel di Kairo, adalah usaha pertama Grup ke wilayah tersebut. Di Amerika Serikat, RWNYC Genting Malaysia, fasilitas mesin video game pertama dan satu-satunya di New York City, dan RWC, resor tujuan premium yang terletak di dalam Pegunungan Catskills yang
indah di Negara Bagian New York, secara kolektif menawarkan permainan besar, keramahan yang ramah dan pengalaman hiburan, menampilkan kasino permainan meja langsung, lebih dari 400 kamar di dua hotel, mesin video game , berbagai pilihan dan restoran. , pertunjukan menarik dan acara yang tak terlupakan. Selain itu, Grup telah memulai proyek RWNYC yang berkembang untuk memperluas
fasilitas dan atraksinya, termasuk pengembangan hotel 400 kamar baru. Di Miami, Grup ini memiliki 527 kamar Hilton Miami Downtown yang terletak di lahan tepi laut freehold seluas 30 hektar. Di Bahama, Grup ini mengoperasikan RW Bimini, yang memiliki kasino, Hilton di RW Bimini, restoran dan bar, berbagai fasilitas resor serta kompleks kapal pesiar dan marina terbesar di pulau ini yang dikelilingi oleh
perairan biru kehijauan dan pantai pasir putih. Genting adalah anggota Genting Group, salah satu yang terkemuka di Asia dan dikelola dengan baik Perusahaan. Genting Group dipimpin oleh Tan Sri Lim Kok Thay, seorang pengusaha visioner yang telah berhasil mendirikan merek Resorts World sebagai pemimpin di sektor rekreasi dan perhotelan di Malaysia, Singapura, Filipina, AS, Bahama, dan Inggris.
Tan Sri Lim Kok Thay juga memiliki investasi yang signifikan di industri lain secara global termasuk perkebunan kelapa sawit, pengembangan properti, pembangkit listrik, minyak dan gas, kapal pesiar dan bioteknologi. Untuk informasi lebih lanjut, menghubungi ir.genm@genting.com. Untuk informasi tentang properti utama Genting Malaysia Resorts World Genting, kunjungi www.rwgenting.com Genting
Casinos UK Limited, kunjungi www.gentingcasinos.co.ukResorts World Casino New York City, kunjungi www.rwnewyork.comResorts World Catskills, kunjungi www.rwcatskills.com Resorts World Birmingham, kunjungi www.resortsworldbirmingham.co.ukResorts World Bimini, kunjungi www.rwbimini.com ~ AKHIR RILIS ~ Lampiran Dokumen Asli Permalink Disclaimer Genting Malaysia Bhd menerbitkan
konten ini pada 21 Mei 2020 dan bertanggung jawab penuh atas informasi yang terkandung di dalamnya. Didistribusikan oleh Publik, tidak dipublikasikan dan tidak dijelaskan, pada 22 Mei 2020 05:41:06 UTC
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