
Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή µε σύµφωνη γνώµη 
 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 
«SPIDER Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ A.E.» 

 
 
Ελέγξαµε  τις  συνηµµένες  οικονοµικές  καταστάσεις,  καθώς  και  τις  ενοποιηµένες  οικονοµικές  

καταστάσεις  της «SPIDER Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ A.E.»,  της  εταιρικής  χρήσεως  που  έληξε  την 31  

∆εκεµβρίου 2005.  Η ευθύνη  της  σύνταξης  των  οικονοµικών  καταστάσεων  βαρύνει  τη  διοίκηση  της  

εταιρίας.  Η  δική µας  ευθύνη περιορίζεται  στη  διαµόρφωση  και  τη  διατύπωση  γνώµης  επί  των  

οικονοµικών  καταστάσεων, εδραιωµένης  στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

 
 
Ο  έλεγχός µας  διενεργήθηκε  σύµφωνα µε  τα  Ελληνικά  Ελεγκτικά  Πρότυπα,  που  είναι  εναρµονισµένα 

µε  τα ∆ιεθνή  Ελεγκτικά  Πρότυπα. Τα  Πρότυπα  αυτά  απαιτούν  το  σχεδιασµό  και  την  εκτέλεση  του  

ελεγκτικού  έργου κατά  τρόπο  που  διασφαλίζει µε εύλογη  βεβαιότητα  ότι  οι  οικονοµικές  καταστάσεις  

είναι  απαλλαγµένες  από ουσιώδεις   ανακρίβειες   και   παραλείψεις.  Ο   έλεγχος   περιλαµβάνει   την   

εξέταση,  σε   δειγµατοληπτική   βάση, αποδεικτικών  στοιχείων  που  να  στηρίζουν  τα  ποσά  και  τις  

πληροφορίες  που  περιλαµβάνονται  στις  οικονοµικές καταστάσεις. Ο  έλεγχος  επίσης  περιλαµβάνει  την  

αξιολόγηση  των  λογιστικών  αρχών  που  ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων  της  διοίκησης  της  εταιρίας  

και,  γενικότερα,  της  παρουσίασης  των  δεδοµένων  στις  οικονοµικές καταστάσεις   καθώς   και   την   

αξιολόγηση   της   συνέπειας   της   Έκθεσης   του   ∆ιοικητικού   Συµβουλίου  µε   τις οικονοµικές 

καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της 

γνώµης µας. 

 
 

Κατά  τη  γνώµη µας,  οι  προαναφερόµενες  οικονοµικές  καταστάσεις  απεικονίζουν  ακριβοδίκαια  την  

οικονοµική θέση  της  εταιρίας  και  την  ενοποιηµένη  οικονοµική  θέση  του  Οµίλου (του  οποίου  η  εταιρία  

είναι µητρική), κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου, 

καθώς και τις µεταβολές των  ιδίων  κεφαλαίων  και  τις  ταµειακές  ροές  της  εταιρίας  και  του  Οµίλου,  

της  χρήσεως  που  έληξε  αυτή  την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα, που  έχουν  

υιοθετηθεί  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και το  περιεχόµενο  της  Έκθεσης  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  

συµφωνεί µε  τις  προαναφερόµενες  οικονοµικές καταστάσεις. 
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