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Προς Νόμιμο Ελεγκτή κ. Χονδράκη Δέσποινα, 
TMS Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα 
 
 
Η παρούσα επιστολή παρέχεται σε σχέση με τον έλεγχό σας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της ‘ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ.ΑΒΕΕ’ (στο εξής: «η Εταιρεία») για τη χρήση που έληξε την 
31/12/2020, με σκοπό την έκφραση γνώμης αναφορικά με το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).   
 
 
Επιβεβαιώνουμε, στο μέτρο της πληρέστερης γνώσης και πεποίθησής μας, έχοντας κάνει τη σχετική 
διερεύνηση που θεωρούμε αναγκαία για τον σκοπό της κατάλληλης πληροφόρησής μας, τα 
ακόλουθα: 
 
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
 

• Έχουμε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μας, όπως αυτές απορρέουν από την υπογεγραμμένη 
επιστολή ανάθεσης ελέγχου της 21/12/2020, σχετικά με τη σύνταξη χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Σας διαβεβαιώνουμε ότι, οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση και παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και τα αποτελέσματα των 
εργασιών της, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2020, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 

• Οι σημαντικές λογιστικές αρχές οι οποίες εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν κατάλληλα γνωστοποιηθεί στο Προσάρτημα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και είναι συνεπείς με την προηγούμενη χρήση. 

• Σημαντικές υποθέσεις που έγιναν από εμάς κατά τη διαδικασία λογιστικών εκτιμήσεων είναι 
λογικές για τις περιστάσεις. 

• Κάθε στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει κατάλληλα ταξινομηθεί και 
περιγραφεί και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις στο Προσάρτημα σύμφωνα με 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

• Δεν υπάρχουν σχέδια ή προθέσεις που θα επέφεραν σημαντική αλλαγή στην αξία ή την 
ταξινόμηση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, έχουν λογιστικοποιηθεί όλες οι τυχόν απομειώσεις των 
περιουσιακών στοιχείων (ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων, υπεραξίας, επενδύσεων,  
απαιτήσεων κλπ.) και έχουν καταχωρηθεί οι σχετικές ζημίες, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
αποσβέσεις επί των ακινητοποιήσεων, έχουν σχηματισθεί όλες οι απαραίτητες προβλέψεις (για 
επισφαλείς απαιτήσεις, κ.λ.π.), έχουν καταχωρηθεί όλες οι υφιστάμενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, έχουν απεικονισθεί ορθά όλες οι δανειακές ρυθμίσεις ή διευθετήσεις και έχει γίνει 
ορθά η αποτίμηση όλων των στοιχείων του ισολογισμού, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα και τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία. 

• Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζονται ή αναφέρονται, με τον πρέποντα τρόπο, 
όλα τα δικαιώματα προαίρεσης επί των εταιρικών μεριδίων, καθώς και κάθε δυνάμενο να 
ασκηθεί στο μέλλον δικαίωμα, που σχετίζεται με τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. 
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• Σημαντικές σχέσεις κοινής ιδιοκτησίας ή ελέγχου της διοίκησης οι οποίες χρήζουν αναφοράς, 
έχουν απεικονισθεί ορθά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

• Όλα τα μεταγενέστερα γεγονότα από την ημερομηνία του ισολογισμού έως σήμερα, για τα 
οποία απαιτούνται λογιστικές προσαρμογές ή γνωστοποιήσεις με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, έχουν κατάλληλα λογιστικοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί στην Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

• Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (προσάρτημα) έχουν γνωστοποιηθεί κατάλληλα όλες οι 
σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν 
αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, 
από την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται. 

• Υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με όλους τους όρους των συμβάσεων που έχει υπογράψει η 
Εταιρεία, η παράβαση των οποίων θα είχε ουσιώδεις επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις,  

• Δεν υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόμενα κέρδη ή ζημιές από συμβατικές σχέσεις 
(συμπεριλαμβανομένων των προφορικών και γραπτών εγγυοδοσιών) για τις οποίες θα έπρεπε 
να γίνει πρόβλεψη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

• Υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι κυριότητας για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιβαρύνσεις επί των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και 
τα ενέχυρα επί αυτών, έχουν κατάλληλα γνωστοποιηθεί στο Προσάρτημα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

• Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τις μεθόδους λογιστικής των φόρων που υιοθετήθηκαν από 
την Εταιρεία, οι οποίες εφαρμόστηκαν με συνέπεια στην τρέχουσα χρήση για τον υπολογισμό 
του φόρου  εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
λογιστικές αναμορφώσεις στην ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.  

• Σας έχουμε αποκαλύψει όλα τα θέματα για τα οποία είμαστε ενήμεροι αναφορικά με την 
ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 
προϋποθέσεων και γεγονότων, καθώς και των σχεδίων  της Διοίκησης. Με βάση τα ανωτέρω, 
εκτιμούμε ότι  η Εταιρεία  είναι σε θέση να συνεχίσει τη λειτουργία της.   

• Η Εταιρεία έχει επαρκές σύστημα δικλείδων ασφαλείας που της επιτρέπει την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα. 

• Οι επιπτώσεις των μη διορθωμένων ελεγκτικών διαφορών, τις οποίες συγκεντρώσατε κατά τον 
έλεγχό σας και έχετε συζητήσει με εμάς, είναι ασήμαντες, τόσο ατομικά όσο και στο σύνολό 
τους, ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως σύνολο.  
 

Παρεχόμενες πληροφορίες 
 

• Σας έχουμε παράσχει: 
o Πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, οι οποίες σχετίζονται με 

την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως λογιστικά βιβλία & στοιχεία, 
λογιστικές εγγραφές, υποστηρικτικά έγγραφα, φορολογικά έγγραφα και γνωμοδοτήσεις και 
λοιπά θέματα. 

o Πρόσβαση σε όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων  που έχουν πραγματοποιηθεί από την 
έναρξη της ελεγχόμενης χρήσεως μέχρι την ακόλουθη ημερομηνία: 20/12/2021 (τελευταίο 
πρακτικό ΔΣ αρ.88). 

o Πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε ζητήσει για τους σκοπούς του ελέγχου σας. 
o Απεριόριστη πρόσβαση σε πρόσωπα που θεωρήσατε αναγκαία για να αποκτήσετε 

αποδεικτικό υλικό.  

• Όλες οι συναλλαγές έχουν καταχωρηθεί κατάλληλα στα λογιστικά βιβλία και απεικονίζονται 
ορθά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

• Σας έχουμε αποκαλύψει τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κινδύνου οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις να περιέχουν ουσιώδη λάθη λόγω απάτης. Κατά την εκτίμησή μας ο κίνδυνος αυτός 
είναι περιορισμένος. 

• Δεν έχουμε πληροφορίες που σχετίζονται με απάτη ή υποψίες για απάτη, οι οποίες επηρεάζουν 
την Εταιρεία και αφορούν: 
o Διοίκηση και διευθυντικά στελέχη ή 
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o Εργαζόμενους με σημαντικό ρόλο στις εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας ή 
o Λοιπούς εργαζόμενους των οποίων η απάτη θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

• Δεν έχουμε πληροφορίες που σχετίζονται με ισχυρισμούς ή υποψίες για ατασθαλίες ή απάτη, 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έχουν γίνει από 
μέλη της Διοίκησης, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους, πρώην εργαζόμενους, αναλυτές, 
ρυθμιστικές αρχές ή άλλους. 

• Δεν υπήρξε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης ή ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης με νόμους και 
κανονισμούς, η οποία θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση επί των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

• Δεν έχουν υπάρξει διοικητικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση ή πλημμελή τήρηση των υπό του 
νόμου προβλεπόμενων υποχρεώσεων. 

• Δεν έχουμε αποκρύψει οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει στη διαφοροποίηση της γνώμης 
σας. 
 

Λοιπά θέματα 
 

• Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
τις χρήσεις 2015 έως και 2020. Η Εταιρεία λαμβάνει φορολογικό πιστοποιητικό για τις εν λόγω 
χρήσεις χωρίς επιφύλαξη. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορολογικά αποτελέσματα 
των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν από φορολογικό έλεγχο. 
 
                         

 
     Με εκτίμηση, 

 
     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.&     
 
     Διευθύνων Σύμβουλος                                                    

                                                                                                  
 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θ.ΑΒΕΕ                                                                                                                                                 

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ – ΟΙΚΟΔ.ΤΕΤΡΑΓ. 47 
ΑΦΜ: 998812281 – ΔΟΥ:  ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 
Summary of Uncorrected Misstatements

No Περιγραφή λάθους W/P Λογαριασμός Χρέωση (Πίστωση)

Επίδραση στην 

Κατάσταση 

Αποτελέσματος 

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο 

Ενεργητικού

Σύνολο 

Υποχρεώσεων

Προβλέψεις 2.285.863,48 38.656,11 -2.285.863,48 -2.285.863,48

Εμπορικές απαιτήσεις 2.285.863,48

(Συνολική επίδραση των διαφορών ελέγχου(πριν το φόρο εισοδήματος): 38.656 -2.285.863 -2.285.863 0

(Συνολική επίδραση των διαφορών ελέγχου(μετά το φόρο εισοδήματος): 38.656 -2.285.863 -2.285.863 0

(Τα κονδύλια όπως εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις (μετά το φόρο εισοδήματος- ζημία): -3.940.769 25.680.038 46.479.087 20.750.091

(Οι διαφορές ελέγχου ως ποσοστό επί των οικονομικών καταστάσεων(μετά το φόρο εισοδήματος): -1% -9% -5% 0%

1
Πρόβλεψη επισφαλών 

απαιτήσεων

Διαφορές ελέγχου για την τρέχουσα οικονομική χρήση Επίδραση στον Ισολογισμό - Χρέωση (Πίστωση)

 


