
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο 31.12.2001 31.12.2000 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 31.12.2001
∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ. EURO

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 172.964.237 507.598,64 218.680.398 641.761,99 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 3.107.640.000 9.120.000,00 760.000.000 2.230.374,17
Πάγιο ενεργητικό 5.564.829.074 16.331.119,81 4.934.007.502 14.479.845,93 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί ιδίων κεφαλαίων 3.655.808.597 10.728.711,95 5.847.334.584 17.160.189,53
Μείον: Αποσβέσεις 2.591.529.504 7.605.369,05 2.343.939.908 6.878.767,15 Αποτελέσµατα περιόδου 372.804.175 1.094.069,48 1.134.046.398 3.328.089,21

2.973.299.570 8.725.750,76 2.590.067.594 7.601.078,78 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 93.997.274 275.854,07 59.850.209 175.642,58
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.122.538.730 3.294.317,62 1.122.182.705 3.293.272,80 Προβλέψεις διάφορες 7.696.162 22.585,95 7.696.162 22.585,95
Αποθέµατα 1.953.426.965 5.732.727,70 1.289.632.941 3.784.689,48 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  227.243.079 666.890,91 364.210.329 1.068.849,09
Πελάτες 1.863.046.508 5.467.487,92 3.644.482.016 10.695.471,80 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.834.611.518 8.318.742,53 1.660.641.774 4.873.490,17
Λοιπές απαιτήσεις 1.847.620.703 5.422.217,76 659.334.565 1.934.951,03 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 4.397.932 12.906,62 4.487.711 13.170,10
∆ιαθέσιµα 346.932.523 1.018.143,87 295.442.762 867.036,72
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 24.369.501 71.517,24 18.444.186 54.128,21
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.304.198.737 30.239.761,52 9.838.267.167 28.872.390,81 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.304.198.737 30.239.761,52 9.838.267.167 28.872.390,81
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 1.083.366.487 3.179.358,73 846.029.151 2.482.844,17 ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 1.083.366.487 3.179.358,73 846.029.151 2.482.844,17

31.12.2001 31.12.2000
ΕΣΟ∆Α ∆ΡΧ. EURO ∆ΡΧ EURO
Έσοδα από πωλήσεις 4.726.960.328 13.872.224,00 6.067.995.898 17.807.764,92
Μείον:Κόστος πωληθέντων 3.507.257.208 10.292.757,76 4.016.831.663 11.788.207,37
Πλέον:'Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 60.792.243 178.407,17 57.320.620 168.218,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.280.495.363 3.757.873,41 2.108.484.855 6.187.776,54
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 589.481.696 1.729.953,62 508.762.555 1.493.066,93
          'Εξοδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξης 46.883.997 137.590,60 49.899.305 146.439,63
          'Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 479.781.170 1.408.015,17 593.970.746 1.743.127,65
          'Εξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα 14.676.972 43.072,55 0 0,00
          Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα -133.474.156 -391.706,99 9.703.660 28.477,36
ΣΥΝΟΛΟ 997.349.679 2.926.924,96 1.162.336.266 3.411.111,57
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 283.145.684 830.948,45 946.148.589 2.776.664,97
Πλέον:Ανόργανα έσοδα-Κέρδη 120.437.594 353.448,55 246.129.718 722.317,59
Μείον:Ανόργανα έξοδα-Ζηµίες 30.779.103 90.327,52 58.231.909 170.893,35
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 372.804.175 1.094.069,48 1.134.046.398 3.328.089,21

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

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

31.12.2000

KATAΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 Ιωάννινα, 10 Φεβρουαρίου 2002
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

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 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 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. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 ανήλθαν σε 337.515.815 δρχ.
3. Ο αριθµός των απασχολουµένων στις 31.12.2001 ήταν 269.
4. Επί των ακινήτων της 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. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000.
6. 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.
15.279.232

2.657.705.162
37.585.500

301.009.755
1.179.349.412

109.118.490
94.187.608

177.369.924
155.355.245

4.726.960.328

     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 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του
λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν
τα εξής: 1. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της. Αν είχε σχηµατίσει αυτές τις προβλέψεις µε βάση τις σχετικές διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920 το σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε δρχ. 83.900.000 περίπου από το οποίο
δρχ. 8.000.000 αφορά τη χρήση 2001. 2.Κατά πάγια τακτική η εταιρία αποτιµά τις εκτός χρηµατιστηρίου συµµετοχές της σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην τιµή κτήσεώς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28 παρ.5 του Π.∆. 186/1992). Αν η αποτίµηση
γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (άρθρο 43) που προβλέπει διαφορετικό τρόπο αποτίµησης η αξία των συµµετοχών αυτών θα ήταν µικρότερη κατά δρχ. 252.981.557. 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 37 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 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 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 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 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. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 2001 ανήλθαν σε 630.821.572 δρχ.
3. Ο αριθµός των απασχολουµένων στις 31.12.2001 ήταν 269.
4. Επί των ακινήτων της 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. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000.
6. 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.
15.279.232

2.657.705.162
37.585.500

301.009.755
1.179.349.412

109.118.490
94.187.608

177.369.924
155.355.245

4.726.960.328

     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. "SPIDERΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του
λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά
το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχό µας
προέκυψαν τα εξής: 1. Η εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις για αποζηµίωση του προσωπικού της. Αν είχε σχηµατίσει αυτές τις προβλέψεις µε βάση τις σχετικές διατάξεις του κωδ.ν. 2190/1920 το σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε δρχ. 83.900.000 περίπου
από το οποίο δρχ. 8.000.000 αφορά τη χρήση 2001. 2.Κατά πάγια τακτική η εταιρία αποτιµά τις εκτός χρηµατιστηρίου συµµετοχές της σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στην τιµή κτήσεώς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 28 παρ.5 του Π.∆. 186/1992). Αν η
αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 (άρθρο 43) που προβλέπει διαφορετικό τρόπο αποτίµησης η αξία των συµµετοχών αυτών θα ήταν µικρότερη κατά δρχ. 252.981.557. 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 37 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 2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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