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Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 4.476.890,49

α. Όψεως 6.689.015,27 -Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 19.381.101,06

β. Λοιπές Απαιτήσεις 673.637.922,46 23.857.991,55

680.326.937,73

MEION:

Απαιτήσεις κατά πελατών 659.033.795,93 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα -1.533.532,12

ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις -101.433.403,88

557.600.392,05 Έσοδα από τίτλους

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

α. Εκδόσεως Δημοσίου 5.542.710,09

Έσοδα προμηθειών 25.886.242,58

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 814.975,50 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα προμηθειών -1.076.873,53

Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα Δεκτά για Επαναχρηματοδότηση από 

Κεντρική Τράπεζα

 α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα 399.026.998,76

Λοιποί λογαριαμοί ενεργητικού 54.949.765,42 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 4.090.409,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.698.261.779,55 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.583.437,36

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά σε Ευρώ κλειόμενης 

χρήσης 

2018

ΜΕΙΟΝ: Γενικά έξοδα διοίκησης

α. Δαπάνες προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια -21.466.787,59

Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσης για συντάξεις -4.400.358,34

Λοιπές επιβαρύνσεις -2.175.084,28

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα -28.042.230,21

α. Όψεως 15.763.894,87

β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 7.466.332,54 Άλλα έξοδα διοίκησης -24.315.631,12

23.230.227,41

Υποχρεώσεις προς πελάτες

α. Καταθέσεις 1.657.375.025,64
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -2.201.735,68

β. Άλλες υποχρεώσεις

ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις 

για ενδεχόμενες υποχρεώσεις -4.108.989,69

βα. Όψεως 1.987.995,19

1.659.363.020,83 ΜΕΙΟΝ: Λοιπά έξοδα και ζημιές -5.607,75

Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος) -3.808.474,62

Λοιποί λογαριαμοί παθητικού 15.668.531,31 Φόρος Εισοδήματος -716.621,96

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.698.261.779,55 Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από φόρους -4.525.096,58

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε Ευρώ

κλειόμενης χρήσης

2018

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 635.251.961,76

Λοιπές Πληροφορίες

1. Απασχολούμενο προσωπικό 410 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.

                                                  Ο Γενικός Διευθυντής και Νόμιμος Εκππρόσωπος                     Ο Λογιστής Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                Peter Yeates           ACCOUNTING SOLUTIONS AE                 Βασιλική Σκούμπα

                                                             Α.Δ 538936456                Γεώργιος Μεσελίδης                   ΑΔΤ ΑΕ 105203

                 ΑΔΤ AE 030416 

HSBC FRANCE  Υποκατάστημα Αθηνών  (Εδρα : Γαλλία)

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 143407060001

Ετήσια Σύνολα & Συμπληρωματικές Πληροφορίες της 1ης χρήσης (01.01.2018 -31.12.2018)

(Αρθρο 50δ του Κ.Ν. 2190/1920)

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου  2019

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος της HSBC France S.A. στην Ελλάδα

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Κατάσταση με τους λογαριασμούς και τις λοιπές πληροφορίες του Υποκαταστήματος της HSBC France S.A. 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 2018.

Ευθύνη της Διοίκησης

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτής της Κατάστασης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και περιλαμβάνει τους 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 σύμφωνα 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 ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις 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 ελεγκτής 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 δικλίδων του Υποκαταστήματος. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και τουεύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης 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 France SA στην Ελλάδα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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 λογιστική 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,  19 Δεκεμβρίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής
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