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2018 
€ εκ. 

2017 
€ εκ. 

Περιουσιακά στοιχεία    

Μετρητά και διαθέσιμα στις κεντρικές τράπεζες   
9,018 

 
14,630 

Στοιχεία κατά τη διάρκεια συλλογής από άλλες τράπεζες  437 435 

Περιουσιακά στοιχεία συναλλαγών 3  16,966 22,401 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ορισθεί και  άλλως υποχρεωτικά 
υπολογιζόμενα κατά την εύλογη αξία μέσω των κερδών και ζημιών 

 10,495 
 

- 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ορισθεί στην εύλογη 
αξία 

 - 8,605 

 

Παράγωγα  31,777 34,407 

Δάνεια και προκαταβολές σε τράπεζες 3  6,197 4,843 

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες 3  46,997          44,856 

Συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης – εκτός χαρτοφυλακίου  32,835 13,781 

Χρηματοοικονομικές επενδύσεις  16,502 20,548 

Περιουσιακά στοιχεία προς πώληση  30 - 

Προκαταβολές, δεδουλευμένα έσοδα και άλλα περιουσιακά στοιχεία 3  8,460 1,915 

Τρέχoντα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία   154 130 

Συμμετοχές σε  συνεργαζόμενες εταιρείες και κοινοπραξίες  2 2 

Υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία  920 766 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  156 225 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  180,946 167,544 

Υποχρεώσεις    

Τραπεζικές καταθέσεις 3  10,828 13,297 

Λογαριασμοί πελατών 3  41,906 38,277 

Συμφωνίες επαναγοράς και επαναπώλησης  –  εκτός χαρτοφυλακίου  18,921 6,586 

Στοιχεία κατά τη διάρκεια της διαβίβασης σε άλλες τράπεζες  269 490 

Υποχρεώσεις συναλλαγών 2,3  23,145 32,436 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ορισμένες στην εύλογη αξία 2  14,584 7,565 

Παράγωγα  31,298 33,229 

Χρεόγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία  2,472 5,159 

Δεδουλευμένα, Αναβαλλόμενες εισοδηματικές και λοιπές υποχρεώσεις 3  8,437 2,086 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  61 29 

Υποχρεώσεις υπό ασφαλιστικές συμβάσεις  21,335 21,853 

Λογιστικά αποθεματικά   75 103 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  155 152 

Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης  876 576 

Σύνολο υποχρεώσεων  174,362 161,838 

Καθαρή Αξία     

Απαιτητό μετοχικό κεφάλαιο  367 337 

Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  475 16 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι  500 200 

Λοιπά αποθεματικά  1,566 1,600 

Κέρδη εις νέο  3,647 3,523 

Σύνολο μετοχικού κεφαλαίου  6,555 5,676 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  29 30 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6,584 5,706 

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων  180,946 167,544 
 
Ο Όμιλος HSBC υιοθέτησε τα ΔΧΠΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν αναδιατυπωθεί. 
1 Από την 1η Ιανουαρίου 2018, ορισμένες δομημένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως «χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 
ορίζονται στην εύλογη αξία». Αυτές είχαν προηγουμένως συμπεριληφθεί στις «εμπορικές υποχρεώσεις». Τα συγκριτικά δεδομένα δεν έχουν αναδιατυπωθεί. 
Μία αναδιατύπωση θα είχε αυξήσει τις «χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στην εύλογη αξία» κατά 2.700.000.000 ευρώ την 31η  Δεκεμβρίου 
2017, με ισοδύναμη μείωση των «υποχρεώσεων συναλλαγών». 
2 Την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος HSBC υιοθέτησε ορισμένες λογιστικές μεταβολές. Τα συγκριτικά δεδομένα δεν έχουν αναδιατυπωθεί. Επί των περιουσιακών 
στοιχείων, οι ασφάλειες σε μετρητά, οι λογαριασμοί περιθωρίου και διακανονισμού έχουν αναταξινομηθεί από τα περιουσιακά στοιχεία των συναλλαγών», «δάνεια και 
προκαταβολές σε τράπεζες» και «δάνεια και προκαταβολές προς πελάτες» σε «προκαταβολές, δεδουλευμένα έσοδα και άλλα περιουσιακά στοιχεία». Όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις, οι ασφάλειες σε μετρητά, οι λογαριασμοί περιθωρίων και διακανονισμού έχουν αναταξινομηθεί από τις «υποχρεώσεις συναλλαγών», «καταθέσεις από 
τράπεζες» και «λογαριασμοί πελατών» σε «Δεδουλευμένα, αναβαλλόμενες εισοδηματικές και λοιπές υποχρεώσεις». 


