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Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα

Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων -Τόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 3.994.648,52 10.713.841,11

α. Όψεως 4.334.299,21 5.193.991,57 -Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 18.553.184,79 22.006.599,58

β. Λοιπές Απαιτήσεις 571.626.683,42 224.111.724,52 22.547.833,31 32.720.440,69

575.960.982,63 229.305.716,09

MEION:

Απαιτήσεις κατά πελατών 832.261.671,27 1.077.756.755,15 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα -3.062.089,94 -8.063.859,98

ΜΕΙΟΝ : Προβλέψεις -103.562.294,75 -83.405.190,79

728.699.376,52 994.351.564,36 Έσοδα από τίτλους

Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής απόδοσης 94.552,03 121.566,89

α. Εκδόσεως Δημοσίου 4.901.305,61 136.072.490,57

Έσοδα προμηθειών 43.090.755,74 43.011.690,25

Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 238.292,72 238.292,72 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα προμηθειών -1.030.083,08 -1.275.838,94

Λοιποί λογαριαμοί ενεργητικού 82.038.610,52 94.984.212,13 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 8.293.814,31 12.568.194,23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.391.838.568,00 1.454.952.275,87 Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.446.436,79 5.364.590,89
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ΜΕΙΟΝ: Γενικά έξοδα διοίκησης

α. Δαπάνες προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια -21.512.808,82 -20.344.380,35

Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσης για συντάξεις -4.338.354,42 -4.175.948,27

Λοιπές επιβαρύνσεις -2.485.002,39 -2.578.615,47

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα -28.336.165,63 -27.098.944,09

α. Όψεως 6.829.192,40 5.338.058,66

β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση 9.179.007,81 9.208.027,79 Άλλα έξοδα διοίκησης -23.229.336,20 -23.237.048,85

16.008.200,21 14.546.086,45

Υποχρεώσεις προς πελάτες

α. Καταθέσεις 1.370.970.916,51 1.405.482.545,30
ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις παγίων στοιχείων -2.515.013,10 -2.344.732,03

β. Άλλες υποχρεώσεις

ΜΕΙΟΝ: Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις -25.053.295,56 -13.338.069,38

βα. Όψεως 1.855.946,23 4.452.634,85

1.372.826.862,74 1.409.935.180,15 ΜΕΙΟΝ: Λοιπά έξοδα και ζημιές -551.423,11 -1.445.673,27

Αποτέλεσμα χρήσεως (προ φόρων εισοδήματος) -6.304.014,44 16.982.316,41

Λοιποί λογαριαμοί παθητικού 3.003.505,05 30.471.009,27

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.391.838.568,00 1.454.952.275,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσά σε Ευρώ Ποσά σε Ευρώ

κλειόμενης χρήσης κλειόμενης χρήσης

2015 2014

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού 698.651.014,42 802.334.895,61

Λοιπές Πληροφορίες

1. Απασχολούμενο προσωπικό 381 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.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016

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

                                                                Stephen Charles Banner           ACCOUNTING SOLUTIONS AE                 Βασιλική Σκούμπα

                                                             Α.Δ 761281457                Γεώργιος Μεσελίδης                   ΑΔΤ ΑΕ 105203

                 ΑΔΤ AE 030416 

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

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 124370501001

Ετήσια Σύνολα & Συμπληρωματικές Πληροφορίες της 34ης χρήσης (01.01.2015 -31.12.2015)

(Αρθρο 50δ του Κ.Ν. 2190/1920)

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 2015.

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 του εύλογου 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 Bank plc στην Ελλάδα για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, 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, 20 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής
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