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Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 2.183.360,58 4.476.890,49

α. Όψεως 5.520.474,83 6.689.015,27 -Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 20.577.891,95 19.381.101,06

β. Λοιπές Απαιτήσεις 272.720.625,80 673.637.922,46 22.761.252,53 23.857.991,55

278.241.100,63 680.326.937,73

MEION:
Απαιτήσεις κατά πελατών 607.023.536,45 659.033.795,93 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα -2.290.724,95 -1.533.532,12

ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις -85.117.509,09 -101.433.403,88

521.906.027,36 557.600.392,05 Έσοδα από τίτλους
Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης 58.044,30 58.044,30

α. Εκδόσεως Δημοσίου 4.156.177,16 5.542.710,09

Έσοδα προμηθειών 31.111.543,99 25.886.242,58

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 1.045.648,61 814.975,50 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα προμηθειών -1.107.973,41 -1.076.873,53

Κρατικά και άλλα Αξιόγραφα Δεκτά για Επαναχρηματοδότηση από 

Κεντρική Τράπεζα

 α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα 448.138.913,79 399.026.998,76

Λοιποί λογαριαμοί ενεργητικού 133.223.019,03 54.949.765,41 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 6.860.541,06 4.090.409,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.386.710.886,58 1.698.261.779,55 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.405.814,05 3.583.437,36
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ΜΕΙΟΝ: Γενικά έξοδα διοίκησης

α. Δαπάνες προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια -23.603.389,76 -21.466.787,59

Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσης για συντάξεις -4.362.320,93 -4.400.358,34

Λοιπές επιβαρύνσεις -2.065.739,62 -2.175.084,28
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα -30.031.450,31 -28.042.230,21
α. Όψεως 11.606.812,18 15.763.894,87

β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 0,00 7.466.332,54 Άλλα έξοδα διοίκησης -23.365.844,66 -24.315.631,12

11.606.812,18 23.230.227,41
Υποχρεώσεις προς πελάτες

α. Καταθέσεις 1.338.926.516,36 1.657.375.025,64
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -3.254.500,05 -2.201.735,68

β. Άλλες υποχρεώσεις

ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και 

προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις -1.417.978,26 -4.108.989,69

βα. Όψεως 2.706.350,80 1.987.997,19

1.341.632.867,16 1.659.363.022,83 ΜΕΙΟΝ: Λοιπά έξοδα και ζημιές -183.150,73 -5.607,75

Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος) 2.545.573,56 -3.808.474,62
Λοιποί λογαριαμοί παθητικού 33.471.207,24 15.668.529,77 Φόρος Εισοδήματος -619.661,95 -716.621,96
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.386.710.886,58 1.698.261.780,01 Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από φόρους 1.925.911,61 -4.525.096,58
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 674.419.748,77 634.812.085,22

Λοιπές Πληροφορίες

1. Απασχολούμενο προσωπικό 349 άτομα.

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

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 O Υποδιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών 

                                                                Peter Yeates           ACCOUNTING SOLUTIONS AE                  Χαρίλαος Πανώριος

                                                             Α.Δ 538936456                Γεώργιος Μεσελίδης                   ΑΔΤ ΑΚ 677200

                 ΑΔΤ AE 030416 

HSBC FRANCE  Υποκατάστημα Αθηνών  (Εδρα : Γαλλία)

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 143407060001

Ετήσια Σύνολα & Συμπληρωματικές Πληροφορίες της 2ης χρήσης (01.01.2019 -31.12.2019)

3. Η κατάρτιση αυτής της Κατάστασης έγινε σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Υποκαταστήματος οι οποίες είχαν εφαρμοστεί και στην ελεγμένη Κατάσταση του Υποκαταστήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία είχε καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50δ του 

κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών». H Τράπεζα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης προέβει σε περαιτέρω ανάλυση από τα προβλεπόμενα του άρθρου 50δ-Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί ένα μη διορθωτικό γεγονός που έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. Η εξέλιξη της πανδημίας έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα όσο και στην Ελληνική, ωστόσο το Υποκατάστημα έχει λάβει κατάλληλα μέτρα 

αντιμετώπισης σε συνδυασμό με τα μέτρα διευκόλυνσης της Κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόσο για την διασφάλιση της ασφάλειας του προσωπικού του όσο και για την ομαλή διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων του. Οι επιπτώσεις από την εξάπλωση της ασθένειας αν και δεν 

αναμένεται να είναι σημαντικές στην συνέχιση της δραστηριότητας του Υποκαταστήματος παραμένουν αβέβαιες, ως εκ τούτου η Διοίκηση του Υποκαταστήματος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

                                                                Αθήνα,  17 Δεκεμβρίου  2020

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Κατάσταση με τους λογαριασμούς και τις λοιπές πληροφορίες («Κατάσταση») του Υποκαταστήματος της HSBC France S.A. στην Ελλάδα («Υποκατάστημα»), που αποτελείται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2019 και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Κατάσταση του Υποκαταστήματος έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις λογιστικέ ς πολιτικές του Υποκαταστήματος οι οποίες είχαν εφαρμοστεί και στην ελεγμένη Κατάσταση του Υποκαταστήματος για τη χρήση που έληξ ε 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία είχε καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών».

Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφον ται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της ανωτέρω Κατάστασης». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Θέμα έμφασης – Βάση προετοιμασίας 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 σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές 
του Υποκαταστήματος και μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλο σκοπό. Ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεσή μας προορίζεται μόνο για τη Διοίκηση.  

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή
Καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας παραμένουμε ανεξάρτητοι από το Υποκατάστημα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγ ελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία.

Ευθύνες της Διοίκησης επί της ανωτέρω Κατάστασης
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της ανωτέρω Κατάστασης  σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικέ ς του Υποκαταστήματος οι οποίες είχαν εφαρμοστεί και στην ελεγμένη Κατάσταση του Υποκαταστήματος για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, η οποία είχε καταρτιστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελ έγχου που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της Κατάστασης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση της ανωτέρω Κατάστασης, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τις δραστηριότητες του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης 
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει το Υποκατάστημα ή να διακόψει τις δραστηριότητες του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς του Υποκαταστήματος.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της ανωτέρω Κατάστασης
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η ανωτέρω Κατάσταση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλ μα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εν τοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Κατάστ αση.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατ ηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Κατάσταση, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σ χεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν 
βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφ είλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατά λληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου τ ου Υποκαταστήματος.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμή σεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από την Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από την Διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και μ ε βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς 
την ικανότητα του Υποκαταστήματος να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμ αστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις της Κατάστασης ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έ κθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Υποκατάστημα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώ ς και το κατά πόσο η Κατάσταση απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγ χου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας π ερί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα 
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Λοιπά θέματα

Η Κατάσταση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 συντάχθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα του ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 384/1992. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος αναμένονται οδηγίες της αρμόδιας Αρχής σχετικά με το θέμα αυτό.

Αθήνα, 18/12/2020

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Μιχαλάτος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 17701

Πραιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος ελεγκτική Εταιρεία
Λ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 113


