
2014年業績摘要

收入增長8%至5.64億澳門元，除稅前利潤上升2%至2.883億澳門元

客戶貸款增加20%至124.87億澳門元，淨利息收益上升17%

_________________________________________________________________________

我們於2013年落實環球策略，推行有側重點及可持續發展的業務模式，這些努力漸見成

效。2014年，滙豐在澳門的業務重拾升軌，資產增加9%。然而，我們持續推行多項主

動措施減低業務風險，退出可能涉及過高風險的部分產品和服務，令增長率受壓。

2014年，滙豐澳門業務的收入增長8%，淨利息收益大幅上升17%。受惠於嚴格的信貸

風險管理以及資產質素因此改善，貸款減值準備水平繼續有效受控。此外，儘管需要

繼續投入資源，以提升防範金融犯罪的能力，成本管理依然卓有成效。

除財務表現良好之外，我們亦於2014年建立了優化的管治架構，並就風險管理部署專

門資源，令風險管理能力顯著提升。在澳門業務推行環球標準，以及根據《外國賬戶

稅務合規法案》的規定更新系統與程序等方面，我們亦取得良好進展。

人事方面，我們成功將員工流失率降至五年最低水平。我們已完成近四成員工的全面

檢討，以發掘內部人才，並為其制訂發展計劃，從而強化管理人才儲備。

2014年，我們亦在總部支持下推出重點項目，致力改善澳門業務的基礎設施。

本人謹藉此機會感謝客戶鼎力支持，以及員工克盡厥職，竭誠投入。

澳門區行政總裁

劉伯雄



Síntese dos resultados de 2014

As Receitas cresceram 8% para MOP564 milhões e o Lucro Antes de Impostos aumentou
2% para MOP 288.3 milhões.

Os Adiantamentos a Clientes aumentaram 20% para MOP12,487 milhões e a margem
financeira cresceu 17%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O esforço encetado em 2013 no sentido de acompanhar a nossa estratégia global de
construção de um modelo de negócio diferenciado e sustentável começou a produzir frutos.
A actividade retomou a tendência de crescimento de 2014 com os activos a crescerem 9%.
No entanto, o ritmo de crescimento foi deliberadamente controlado pelo esforço que
desenvolvemos no sentido de continuar as nossas iniciativas de redução de exposição ao
risco, o que é evidenciado pelo abandono de alguns produtos e serviços bancários que
considerámos envolver um nível inadequado de risco para a nossa actividade.

O HSBC Macau registou um crescimento da receita em 8%, enquanto a margem financeira
aumentou substancialmente em 17%. Os encargos relativos à imparidade dos empréstimos
mantiveram-se sob controlo em consequência da nossa rigorosa gestão do risco de crédito
de que resultou uma boa qualidade de activos. Os custos também foram geridos de forma
eficaz, apesar da necessidade de se investir ainda mais na nossa capacidade de combater o
crime financeiro.

Para além do desempenho financeiro positivo, durante o ano de 2014 alcançámos progresso
significativo no reforço da nossa gestão de risco através do melhoramento da nossa estrutura
directiva e da afectação de recursos específicos de gestão de risco. Temos igualmente feito
bons progressos no âmbito da implementação dos nossos Padrões Globais no HSBC em
Macau e também na actualização dos nossos sistemas e processos para cumprir os
requisitos impostos pelo FATCA.

Relativamente aos recursos humanos, conseguimos estabilizar a nossa taxa de substituição
do pessoal, que foi a mais baixa dos últimos cinco anos. Temos vindo a desenvolver uma
acção exaustiva de avaliação de cerca de 40% do nosso pessoal com o propósito de
identificar no Banco talentos no âmbito de planos de desenvolvimento que permitam a
respectiva canalização para posições de chefia.

Em 2014, obtivemos o apoio da sede para lançar um grande projecto de melhoria das nossas
infra-estruturas de negócios em Macau.

Aproveito ainda esta oportunidade para agradecer aos nossos estimados clientes o seu
apoio constante e à nossa equipa o seu leal e dedicado empenho.

Lau Pak Hung
Director Executivo - Macau
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