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Ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2018 

Θέμα: Υπόδειγμα απαντητικής επιστολής σε σχέση 
με αίτηση τραπεζικού οργανισμού για 
στοιχεία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης 
Ταμείου Προνοίας 

 

 
 
Η παρούσα Τεχνική Εγκύκλιος περιέχει υπόδειγμα απαντητικής επιστολής σε σχέση 

με την αίτηση τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία της χρηματοδοτούσας 

επιχείρησης Ταμείου Προνοίας από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της χρηματοδοτούσας 

επιχείρησης. 

Το υπόδειγμα της απαντητικής επιστολής δίνεται μετά από αίτημα τραπεζικών 

ιδρυμάτων να τους παρασχεθεί η σχετική πληροφόρησης από τα Ταμεία Προνοίας 

στο πλαίσιο της εργασίας των τραπεζικών ιδρυμάτων για εξακρίβωση κατά πόσο οι 

καταθέσεις που τηρούνται από τα Ταμεία Προνοίας στα τραπεζικά ιδρύματα είναι 

«επιλέξιμες καταθέσεις», για σκοπούς αποζημίωσης από το Ταμείο Εγγύησης 

Καταθέσεων Τραπεζών. 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, μετά από την σχετική επικοινωνία και τη λήψη 

οποιασδήποτε απαιτούμενής έγκρισης από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση του 

Ταμείου Προνοίας, μπορούν να χρησιμοποιούν το συνημμένο υπόδειγμα 

απαντητικής επιστολής. 
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Υπόδειγμα απαντητικής επιστολής σε σχέση με αίτηση 
τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία της χρηματοδοτούσας 

επιχείρησης Ταμείου Προνοίας 

 
 
 (Παραλήπτης Επιστολής) 
(Διεύθυνση) 

(Ημερομηνία) 

Αξιότιμοι Κύριοι  

(Όνομα Ταμείου) (το “Ταμείο”) 
Αίτηση τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία χρηματοδοτούσας 
επιχείρησης  

Αναφερόμαστε στην επιστολή της [Όνομα τραπεζικού οργανισμού] προς το Ταμείο, 
ημερομηνίας ......................., με την οποία ζητείται η υποβολή συγκεκριμένων 
στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου [ΧΧΧΧ] για την [Όνομα 
Εταιρείας] με αριθμό εγγραφής ΗΕ ....................... (η “Εταιρεία”), η οποία ήταν για 
το σχετικό έτος η χρηματοδοτούσα επιχείρηση του Ταμείου.  

 

[Α. Σε περίπτωση που δεν εκφράσαμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων] 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
[ΧΧΧΧ], επί των οποίων δεν εκφράσαμε γνώμη, παρουσιάζουν:  

• κύκλο εργασιών ύψους €.......................  

• σύνολο ενεργητικού ύψους €........................ 
[Εάν στις οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων]  

• μέσο όρο απασχολουμένων ........................ 

[Εάν στις οικονομικές καταστάσεις δε γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων]  
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων για το έτος [ΧΧΧΧ], όπως παρουσιάζεται στο 
σύστημα μισθοδοσίας της Εταιρείας, [δεν υπερέβαινε/υπερέβαινε] τους 250. 
 

[Β. Σε περίπτωση που εκφράσαμε γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων]  
 
Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου [ΧΧΧΧ], επί των οποίων εκφράσαμε [γνώμη χωρίς επιφύλαξη/γνώμη με 
επιφύλαξη/αρνητική γνώμη], παρουσιάζουν:  

• κύκλο εργασιών ύψους €.......................  

• σύνολο ενεργητικού ύψους €........................ 
[Εάν στις οικονομικές καταστάσεις γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων]  

• μέσο όρο απασχολουμένων ........................ 
 

[Εάν στις οικονομικές καταστάσεις δε γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων]  
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων για το έτος 2016, όπως παρουσιάζεται στο 
σύστημα μισθοδοσίας της Εταιρείας, [δεν υπερέβαινε/υπερέβαινε] τους 250. 
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Υπόδειγμα απαντητικής επιστολής αναφορικά με αίτηση 
τραπεζικού οργανισμού για στοιχεία χρηματοδοτούσας 
επιχείρησης ταμείου προνοίας (συνέχεια) 

 

Η παρούσα επιστολή σας παρέχεται μετά από σχετική εξουσιοδότηση που λάβαμε 
από την Εταιρεία και παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. 
Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι οποιουδήποτε 
προσώπου στη γνώση του οποίου η επιστολή αυτή δυνατόν να περιέλθει. 

 

[Υπογραφή ελεγκτικού γραφείου] 
 
 
[Ονομασία ελεγκτικού γραφείου] 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
 


