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Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 11.833.818,61 7.166.250,73

α. Όψεως 5.648.067,33 4.329.181,81 -Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 17.560.712,08 18.397.547,34

β. Λοιπές Απαιτήσεις 684.538.899,15 822.001.975,93 29.394.530,69 25.563.798,07

690.186.966,48 826.331.157,74

MEION:

Απαιτήσεις κατά πελατών 734.885.036,83 769.494.144,68 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα -1.721.110,02 -1.597.887,38

ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις -100.871.403,24 -105.907.276,70

634.013.633,59 663.586.867,98 Έσοδα από τίτλους

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης 58.044,30 98.547,18

α. Εκδόσεως Δημοσίου 3.586.862,08 692.057,09

Έσοδα προμηθειών 29.239.084,55 29.123.532,92

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1.045.648,61 238.292,72 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα προμηθειών -754.752,01 -760.749,26

Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα Δεκτά για Επαναχρηματοδότηση από 

Κεντρική Τράπεζα

 α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα 299.118.998,76 249.387.498,76

Λοιποί λογαριαμοί ενεργητικού 54.470.661,02 59.355.860,99 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 6.133.804,43 6.899.295,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.682.422.770,54 1.799.591.735,28 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 10.282.331,42 3.272.600,72

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης 

χρήσης 

2017

Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης 

χρήσης 

2016

ΜΕΙΟΝ: Γενικά έξοδα διοίκησης

α. Δαπάνες προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια -21.684.626,71 -20.702.351,07

Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσης για συντάξεις -4.270.901,33 -4.108.202,43

Λοιπές επιβαρύνσεις -1.541.733,73 -3.409.063,40

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα -27.497.261,77 -28.219.616,90

α. Όψεως 10.790.623,66 7.118.195,82

β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 50.870.317,56 0,00 Άλλα έξοδα διοίκησης -22.136.262,66 -19.136.668,15

61.660.941,22 7.118.195,82

Υποχρεώσεις προς πελάτες

α. Καταθέσεις 1.641.118.289,15 1.811.757.776,30
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -3.285.873,94 -2.991.185,82

β. Άλλες υποχρεώσεις

ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις -4.415.157,46 -10.813.882,77

βα. Όψεως 3.255.635,75 2.646.049,78

1.644.373.924,90 1.814.403.826,08 ΜΕΙΟΝ: Λοιπά έξοδα και ζημιές -116.567,91 -400.565,11

Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος) 15.180.809,62 1.037.218,77

Λοιποί λογαριαμοί παθητικού -23.612.095,58 -21.930.286,62

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.682.422.770,54 1.799.591.735,28
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 688.797.995,60 774.502.952,80

Λοιπές Πληροφορίες

1. Απασχολούμενο προσωπικό 418 άτομα.

2. Οι "Ομολογίες και οι Άλλοι Τίτλοι Σταθερής Απόδοσης" έχουν αποκτηθεί με σκοπό τη βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση των κεφαλαίων της Τράπεζας.

3. Η κατάρτιση αυτής της Κατάστασης έγινε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες που προβλέπονται  από το άρθρο 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920.

4. H Τράπεζα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης προέβει σε περαιτέρω ανάλυση από τα προβλεπόμενα του άρθρου 50δ-Κ.Ν. 2190/1920.

5. Από 1η Ιανουαρίου 2018, η HSBC Ελλάδος λειτουργεί πλέον ως ελληνικό υποκατάστημα της HSBC France, στο οποίο μεταφέρθηκαν όλες οι δραστηριότητες του υποκαταστήματος της HSBC Bank plc. 

Αυτή η αλλαγή νομικής οντότητας έγινε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η HSBC θα ακολουθήσει τους νέους τραπεζικούς κανόνες του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν είχε κανένα αντίκτυπο στις συναλλαγές και τη συνεργασία της HSBC Ελλάδος με τους πελάτες της.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2018

Ο Νόμιμος Πληρεξούσιος                     Ο Λογιστής

          ACCOUNTING SOLUTIONS AE

Γεώργιος Βασαλάκης                Γεώργιος Μεσελίδης

   ΑΔΤ ΑΒ 340160                  ΑΔΤ AE 030416  ΑΔΤ ΑΕ 105203

Βασιλική Σκούμπα

HSBC BANK PLC  Υποκατάστημα στην Ελλάδα  (Εδρα : Ηνωμένο Βασίλειο)

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 124370501001

Ετήσια Σύνολα & Συμπληρωματικές Πληροφορίες της 36ης χρήσης (01.01.2017 -31.12.2017)

(Αρθρο 50δ του Κ.Ν. 2190/1920)

                            Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και Νόμιμη Πληρεξουσία

ΓΝΩΜΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος της HSBC Bank plc στην Ελλάδα

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Κατάσταση με τους λογαριασμούς και τις λοιπές πληροφορίες του Υποκαταστήματος της HSBC Bank PLC στην Ελλάδα («Υποκατάστημα»), που έχει καταρτιστεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί 
ανώνυμων εταιρειών» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Ευθύνη της Διοίκησης

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτής της Κατάστασης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και περιλαμβάνει τ ους λογαριασμούς και τις πληροφορίες που προβλέπονται  από το άρθρο 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που 
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της Κατάστασης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Κατάστασης με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφ ωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Κατάσταση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβ εια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιή σεις στην Κατάσταση. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας της Κατάστασης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελ εγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση της Κατάστασης του Υποκαταστήματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δι κλίδων του Υποκαταστήματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρ ουσίασης της Κατάστασης.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Κατάσταση του Υποκαταστήματος της HSBC Bank plc στην Ελλάδα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και όσα προβλέπονται από το άρθρο 50δ του 
κωδ. Ν. 2190/1920.

Λογιστική βάση κατάρτισης και περιορισμός χρήσης

Χωρίς να διαφοροποιούμε τη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 3 της ανωτέρω Κατάστασης, όπου περιγράφεται η λογιστ ική βάση της κατάρτισής της. Η Κατάσταση αυτή έχει καταρτιστεί με αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάζει τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 50δ του κωδ. Ν.2190/1920 και μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλο σκοπό, ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεσή μας προορίζεται μόνο για υποβολή στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του κωδ. Ν. 2190/1920.

Αθήνα,  03 Δεκεμβρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
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