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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά σε δρχ. Ποσά σε δρχ. Π  Α  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο Ποσά σε δρχ. Ποσά σε δρχ.
31.12.1999 31.12.1998 31.12.1999 31.12.1998

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 295.726.952 20.285.806 Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 760.000.000 656.032.000
Πάγιο Ενεργητικό 3.990.132.002 2.982.995.632 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 5.345.196.817 244.166.433
      Μείον Αποσβέσεις 2.257.459.655 1.885.793.004 Αποτελέσµατα Περιόδου 1.113.350.180 391.693.883

1.732.672.347 1.097.202.628 Αποτελέσµατα προηγ.χρήσεων 25.741.026 43.699.309
Συµµετοχές & Μακρ.Απαιτήσεις 125.428.236 17.721.436 Προβλέψεις ∆ιάφορες 19.873.567 13.420.320
Αποθέµατα 1.132.733.653 844.913.851 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 488.832.859 619.627.749
Πελάτες 3.259.364.966 1.436.638.820 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 3.650.023.152 2.081.389.835
Λοιπές Απαιτήσεις 918.835.028 583.360.443 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 13.791.800 11.453.366
∆ιαθέσιµα 3.923.101.576 31.859.865
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 28.946.643 29.500.046
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.416.809.401 4.061.482.895 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11.416.809.401 4.061.482.895

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ KATAΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999)

ΕΣΟ∆Α Ποσά σε δρχ. Ποσά σε δρχ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
31.12.1999 31.12.1998 1.Στην παρούσα ενοποίηση περιλαµβάνονται οι εταιρίες: Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.,

Έσοδα από πωλήσεις 7.323.914.485 4.164.946.149 ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και SPIDER ITALIA S.R.L.Στα 
Μείον:Κόστος Πωληθέντων 4.364.722.159 2.682.808.510 κονδύλια της προηγουµένης περιόδου περιλαµβάνονται οι εταιρίες: Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ 
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 69.331.548 51.176.788 ΥΙΟΙ Α.Ε. και SPIDER ITALIA S.R.L.
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3.028.523.874 1.533.314.427 2. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 1999 ανήλθαν  
Μείον: Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 592.822.827 276.766.132 σε 668.523.956 δρχ.
          'Εξοδα λειτουργίας Έρευνας-Ανάπτυξης 51.628.270 31.406.940 3. Ο αριθµός των απασχολουµένων  στις 31/12/99 ήταν 309 .
          'Εξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης 995.663.441 424.389.022 4.Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υπο-
          Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 305.406.162 246.455.143 θήκες συνολικού ποσού 952.073.588 δρχ. για εξασφάλιση δανείων τραπεζών των
ΣΥΝΟΛΟ 1.945.520.700 979.017.237 οποίων το ύψος κατά την  31.12.1999 ήταν 487.031.939 δρχ. 
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.083.003.174 554.297.190 5.Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγι-
Πλέον:Ανόργανα Έσοδα-Κέρδη 79.882.587 42.117.203 νε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στις 23.12.1996 .
Μείον:Ανόργανα Έξοδα-Ζηµίες 46.233.476 41.560.188 6.Στην παρούσα χρήση έγινε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εται-
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ρίας κατά 103.968.000 δρχ. µε έκδοση 1.039.680 µετοχών ονοµαστικής αξίας
(Κέρδη) περιόδου ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.116.652.285 554.854.205 100 δρχ. και τιµής εκδόσεως 5.000 δρχ. η οποία καλύφθηκε µε µετρητά.
Μείον:∆ιαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων 160.100.585
            Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι 3.234.041 3.234.041

1.113.418.244 391.519.579
Μείον:Αναλογία µετοχών µειοψηφίας (κέρδη) 68.064 -174.304
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η 1.113.350.180 391.693.883

Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
        Α.∆.Τ.   ∆137629           Α.∆.Τ.   ∆146006           Α.∆.Τ.   Ξ379594

                                                                                   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
                         Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας
στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για
να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την
περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1999 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή
διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεως που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,86 
και 16,6 των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές, αλλά βασιστήκαµε στα οικεία
πιστοποιητικά ελέγχου αυτών. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι ενοποιούµενες εταιρίες δεν έχουν σχηµατίσει προβλέψεις για αποζηµίωση
του προσωπικού τους. Αν είχαν σχηµατίσει αυτές τις προβλέψεις µε βάση τις σχετικές διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 το συσσωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε
δρχ. 95.742.884, από το οποίο δρχ. 13.867.084 αφορά τη χρήση 1999 και δρχ. 81.875.800 αφορά τις προηγούµενες χρήσεις. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε,
διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 και αφού ληφθεί
υπόψη οι προαναφερόµενη παρατηρησή µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρίας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν
ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την
31/12/1999, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Επισηµαίνεται ότι το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 90 του ν. 2533/1997 και δεν
υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου, που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα
κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάζουν διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα
δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου. 
                                                                                           Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2000
                                                                                     Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

                                                                                           ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                    Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 12261  
                                                                                       Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ         


