
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 31.12.2001 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 31.12.2001
∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 192.680.447 565.459,86 220.300.003 646.515,05 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 3.107.640.000 9.120.000,00 760.000.000 2.230.374,17
Πάγιο ενεργητικό 6.654.501.496 19.528.984,58 5.391.504.290 15.822.463,07 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 3.597.018.682 10.556.181,02 5.720.658.246 16.788.432,12
Μείον: Αποσβέσεις 3.004.170.657 8.816.348,22 2.659.987.506 7.806.272,94 Αποτελέσµατα περιόδου 697.770.505 2.047.749,10 1.522.262.850 4.467.389,14

3.650.330.839 10.712.636,36 2.731.516.784 8.016.190,12 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 263.660.039 773.763,87 59.949.520 175.934,03
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 233.413.074 684.998,02 286.213.557 839.951,74 Προβλέψεις διάφορες 17.166.089 50.377,37 23.208.450 68.109,90
Αποθέµατα 2.397.893.801 7.037.105,80 1.592.424.654 4.673.293,19 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  330.225.878 969.114,83 364.210.329 1.068.849,09
Πελάτες 3.810.194.864 11.181.789,77 4.660.441.257 13.677.010,29 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  5.444.843.782 15.978.998,63 2.832.299.436 8.311.957,26
Λοιπές απαιτήσεις 2.675.625.827 7.852.166,77 1.428.127.722 4.191.130,51 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 11.424.139 33.526,45 7.547.977 22.151,07
∆ιαθέσιµα 482.116.327 1.414.868,16 349.755.334 1.026.427,98
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 27.493.935 80.686,53 21.357.497 62.677,91
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.469.749.114 39.529.711,27 11.290.136.808 33.133.196,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 13.469.749.114 39.529.711,27 11.290.136.808 33.133.196,80
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 1.131.546.977 3.320.754,15 883.833.663 2.593.789,18 ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 1.131.546.977 3.320.754,15 883.833.663 2.593.789,18

31.12.2001 31.12.2000
ΕΣΟ∆Α ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ EURO
Έσοδα από πωλήσεις 8.460.912.733 24.830.264,81 9.675.540.949 28.394.837,71
Μείον:Κόστος πωληθέντων 5.279.117.283 15.492.640,60 6.208.034.865 18.218.737,68
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 104.048.305 305.350,86 177.447.389 520.755,36
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3.285.843.755 9.642.975,07 3.644.953.473 10.696.855,39
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 714.502.592 2.096.852,80 793.732.238 2.329.368,27
          'Εξοδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξης 46.883.997 137.590,60 57.132.230 167.666,12
          'Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 1.701.880.003 4.994.512,11 1.349.491.279 3.960.355,92
         'Εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα 14.676.972 43.072,55 0 0,00
          Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 146.360.793 429.525,44 54.076.846 158.699,47
ΣΥΝΟΛΟ 2.624.304.357 7.701.553,51 2.254.432.593 6.616.089,78
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 661.539.398 1.941.421,56 1.390.520.880 4.080.765,61
Πλέον:Ανόργανα έσοδα-Κέρδη 130.715.687 383.611,70 258.077.656 757.381,24
Μείον:Ανόργανα έξοδα-Ζηµίες 58.939.597 172.970,20 82.300.118 241.526,39
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 733.315.488 2.152.063,06 1.566.298.418 4.596.620,45
Μείον:Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι 6.930.605 20.339,27 6.264.888 18.385,58

726.384.883 2.131.723,79 1.560.033.530 4.578.234,86
Μείον:Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 28.614.378 83.974,70 37.770.680 110.845,72
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΟΜΙΛΟΥ 697.770.505 2.236.037,76 1.522.262.850 4.707.466,17

 ''SPIDER'' ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΑΙ  ΥΙΟΙ  Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  10498/06/Β/86/41

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

31.12.2000 31.12.2000

KATAΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

Ιωάννινα, 10 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ
Α.∆.Τ.   ∆.137629

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
 Α.∆.Τ.   ∆.146006 Α.∆.Τ.   Σ.872653

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Με την από 30.6.2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 16.910.000 δραχµών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση υπέρ το άρτιο, ενώ προσαρµόσθηκε το µετοχικό 
κεφάλαιο και σε ΕΥΡΩ, ήτοι στο ποσό των 2.280.000 ΕΥΡΩ, διαιρηµένο σε 7.600.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ. Με την από 27.9.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 2.330.730.000 δραχµών ή 6.840.000 ΕΥΡΩ και εκδόθηκαν 22.800.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 102,225 δραχµών ή 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης.
2. Στην ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση της 31.12.2001, περιλαµβάνονται οι εταιρίες: Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., SPIDER ITALIA S.R.L. και ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. 
3. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 ανήλθαν σε 891.194.499 δρχ.
4. Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 952.073.588 δρχ. για εξασφάλιση δανείων τραπεζών των οποίων το ύψος κατά την 31.12.2001 ήταν 227.243.079 δρχ.
5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ήταν ??? άτοµα κατά την 31.12.2001.
6. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000.
7. Ανάλυση πωλήσεων  περιόδου 1.1-31.12.2001 κατά κατηγορία σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆ 91.

ΚΩ∆. 28.51 : Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων                                                                        
ΚΩ∆. 28.71 : Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων                                       
ΚΩ∆. 29.60 : Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών                                                                        
ΚΩ∆. 34.30 : Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα οχήµατα                                     
ΚΩ∆. 36.12 : Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα  
ΚΩ∆. 50.10 : Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                      
ΚΩ∆. 51.64 : Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείων                                             
ΚΩ∆. 51.65 : Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία      
ΚΩ∆. 51.70 : Άλλο χονδρικό εµπόριο                                                                                            
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                

Ποσά  σε δρχ.
13.524.762

1.770.958.545
37.585.500

301.009.755
356.562.935
109.118.490

3.598.491.696
2.175.146.764

98.514.286
8.460.912.733

     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                               Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "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 Α.Ε. "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001 δεν περιέχουν
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµε στον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχειρήσεως "SPIDER ITALIA s.r.l." που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 15,8% και 23,8% των ενοποιηµένωνσυνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές,
αλλά βασιστήκαµε στα οικεία πιστοποιητικά ελέγχου αυτών. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 4,9% και 4,5% των ενοποιηµένωνσυνόλων
ενεργητικού και κύκλου εργασιών και λόγω της ήσσονος σηµασίας τους δεν διενεργήσαµε έλεγχο επ'αυτών. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι ενοποιούµενες εταιρείες 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 σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε δρχ. 113.000.000 περίπου από το οποίο δρχ. 12.000.000 αφορά τη χρήση 2001. 2. Στο κονδύλι του λογαριασµού του ενεργητικού "Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες
απαιτήσεις" περιλαµβάνεται ποσό δρχ.162.397.993 που αφορά την αξία της συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού "SPIDER U.K. L.T.D." και "SPIDER ROMANIA PRODUCTIONS S.R.L." που εξαιρέθηκαν της ενοποίησης σύµφωνα µε τις παραγ.1 και 38
του άρθρου 97 του Ν.2190/1920. Η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών έγινε,όπως και τις προηγούµενες χρήσειςσύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σε τιµές κτήσεως,ενώ αν η αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 στην εσωτερική λογιστική αξία τους, η αξία των
συµµετοχών αυτών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των δρχ.161.397.993. 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 ληφθούν υπόψη
οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεωνπου
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31-12-2001, 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 εταιρεία 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. 

Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12261  

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ          

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Με την από 30.6.2001 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 16.910.000 δραχµών, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση υπέρ το άρτιο, ενώ προσαρµόσθηκε το µετοχικό 
κεφάλαιο και σε ΕΥΡΩ, ήτοι στο ποσό των 2.280.000 ΕΥΡΩ, διαιρηµένο σε 7.600.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ. Με την από 27.9.2001 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, κατά το ποσό των 2.330.730.000 δραχµών ή 6.840.000 ΕΥΡΩ και εκδόθηκαν 22.800.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 102,225 δραχµών ή 0,30 ΕΥΡΩ εκάστης.
2. Στις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. της 31.12.2001, περιλαµβάνονται οι εταιρίες: "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., ΕΜΠΟΡΙΚΗ SPIDER ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., SPIDER ITALIA S.R.L. και ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. 
3. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 ανήλθαν σε 1.262.997.206 δρχ.
4. Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες συνολικού ποσού 952.073.588 δρχ. για εξασφάλιση δανείων τραπεζών των οποίων το ύψος κατά την 31.12.2001 ήταν 358.037.969 δρχ.
5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ήταν 350 άτοµα κατά την 31.12.2001.
6. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000.
7. Ανάλυση πωλήσεων  περιόδου 1.1-31.12.2001 κατά κατηγορία σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆ 91.

ΚΩ∆. 28.51 : Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων                                                                        
ΚΩ∆. 28.71 : Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων                                       
ΚΩ∆. 29.60 : Κατασκευή όπλων και πυροµαχικών                                                                        
ΚΩ∆. 34.30 : Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα οχήµατα                                     
ΚΩ∆. 36.12 : Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα  
ΚΩ∆. 50.10 : Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                      
ΚΩ∆. 51.64 : Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείων                                             
ΚΩ∆. 51.65 : Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία      
ΚΩ∆. 51.70 : Άλλο χονδρικό εµπόριο                                                                                            
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσά  σε δρχ.
13.524.762

1.770.958.545
37.585.500

301.009.755
356.562.935
109.118.490

3.598.491.696
2.175.146.764

98.514.286
8 460 912 733

     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                               Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "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 Α.Ε. "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001 δεν περιέχουν
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµε στον
έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της επιχειρήσεως "SPIDER ITALIA s.r.l." που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 15,8% και 23,8% των ενοποιηµένωνσυνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές,
αλλά βασιστήκαµε στα οικεία πιστοποιητικά ελέγχου αυτών. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 4,9% και 4,5% των ενοποιηµένωνσυνόλων
ενεργητικού και κύκλου εργασιών και λόγω της ήσσονος σηµασίας τους δεν διενεργήσαµε έλεγχο επ'αυτών. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι ενοποιουµενες εταιρείες 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 σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε δρχ. 113.000.000 περίπου από το οποίο δρχ. 12.000.000 αφορά τη χρήση 2001. 2. Στο κονδύλι του λογαριασµού του ενεργητικού "Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες
απαιτήσεις" περιλαµβάνεται ποσό δρχ.162.397.993 που αφορά την αξία της συµµετοχής της µητρικής εταιρείας στις θυγατρικές εταιρείες εξωτερικού "SPIDER U.K. L.T.D." και "SPIDER ROMANIA PRODUCTIONS S.R.L." που εξαιρέθηκαν της ενοποίησης σύµφωνα µε τις παραγ.1 και 38
του άρθρου 97 του Ν.2190/1920. Η αποτίµηση των συµµετοχών αυτών έγινε, όπως και τις προηγούµενες χρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. σε τιµές κτήσεως,ενώ αν η αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 στην εσωτερική λογιστική αξία τους, η αξία των
συµµετοχών αυτών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των δρχ.162.397.993. 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 ληφθούν υπόψη
οι προαναφερόµενεςπαρατηρήσεις µας καθώς και η σηµείωση αριθµ.4 της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένηπεριουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν
στην ενοποίηση κατά την 31-12-2001, καθώς και τα ενοποιηµένααποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και
δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκανστην 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. 

Ιωάννινα, 20 Φεβρουαρίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12261  

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ          


