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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
31.12.2002 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2001

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 340.269,39 565.459,86 Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 10.336.000,00 9.120.000,00
Πάγιο ενεργητικό 21.159.629,48 19.528.347,18 Αποθεµατικά & λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων 6.920.596,46 10.868.286,45
Μείον: Αποσβέσεις 10.346.718,25 8.816.300,42 Αποτελέσµατα περιόδου 428.730,66 0,00

10.812.911,23 10.712.046,76 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 1.347.516,06 1.343.751,42
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 193.338,32 684.998,01 Προβλέψεις διάφορες 23.496,39 50.302,05
Αποθέµατα 9.513.161,62 7.036.538,63 Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες 633.530,52 969.114,83
Πελάτες 10.051.271,08 11.074.207,41 Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσµες 17.539.197,72 14.437.895,50
Λοιπές απαιτήσεις 5.229.212,08 5.251.686,85 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 44.256,99 29.620,04
∆ιαθέσιµα 895.762,56 1.408.726,17
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 237.398,52 85.306,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.273.324,80 36.818.970,29 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 37.273.324,80 36.818.970,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 6.335.771,05 3.320.754,15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 6.335.771,05 3.320.754,15

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ KATAΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Ιωάννινα, 21 Φεβρουαρίου 2003
ΕΣΟ∆Α 31.12.2002 31.12.2001
Έσοδα από πωλήσεις 24.156.132,06 24.830.264,81
Μείον:  Κόστος πωληθέντων 15.355.920,87 15.493.155,65 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 192.286,15 282.987,44
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 8.992.497,34 9.620.096,60
Μείον:  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.278.581,58 2.597.528,94
            Έξοδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξης 77.171,97 137.590,60
            Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.658.175,47 4.494.297,63 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ
            Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα 62.279,70 43.072,55 Α.∆.Τ.   ∆.137629
            Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 719.991,11 438.738,41
ΣΥΝΟΛΟ 8.796.199,83 7.711.228,13
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 196.297,51 1.908.868,47
Πλέον: Ανόργανα έσοδα-Κέρδη 263.631,79 416.325,05   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μείον:  Ανόργανα έξοδα-Ζηµίες 189.424,92 173.950,07
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 270.504,38 2.151.243,45
Μείον:  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ.κόστος φόροι -126.302,84 13.108,98

396.807,22 2.138.134,47
Μείον:  Αναλογία µετοχών µειοψηφίας -31.923,44 83.858,59    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΟΜΙΛΟΥ 428.730,66 2.054.275,88        Α.∆.Τ.   ∆.146006            Α.∆.Τ.   Σ.872653

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
Π  Α  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1.Με ηµεροµηνία 31.12.2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεως της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ "SPIDER"  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., µε τις διατάξεις του Ν.2166/93 και   
   µε ισολογισµό µετασχηµατισµού 31.12.2001. Από την συγχώνευση προέκυψε υπεραξία 425.714,97 ΕΥΡΩ η οποία θα αποσβεσθεί ισόποσα σε πέντε χρήσεις και εµφανίζεται 
   στο κονδύλι του Ενεργητικού Γ.Ι.3. "Υπεραξία επιχειρήσεων (Goodwill)".
2. Με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.216.000 ΕΥΡΩ     
    µε: κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών αναπροσαρµογής παγίων Ν.2065/92 664.645,64 ΕΥΡΩ, κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών Ν.1828/89 395.252,93 ΕΥΡΩ, κεφαλαιοποίηση        
    αποθεµατικών από έκδοση υπέρ το άρτιο 156.101,43 ΕΥΡΩ και συγχρόνως αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,04 ΕΥΡΩ.
3. Στις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. της 31.12.2002, περιλαµβάνονται οι εταιρίες: "SPIDER" 
    ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., SPIDER ITALIA S.R.L., ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και SPIDER U.K. Ltd.
4. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν το 2002 ανήλθαν σε 1.631.282,30 ΕΥΡΩ.
5. Επί των ακινήτων της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις και υποθήκες  συνολικού ποσού 2.794.053,08 ΕΥΡΩ για εξασφάλιση δανείων τραπεζών των οποίων το ύψος 
    κατά την 31.12.2002 ήταν 998.091,02 ΕΥΡΩ. 
5. Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ήταν 381 άτοµα κατά την 31.12.2002.
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 1.1-31.12.2002 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∆. 34.30 : Κατασκευή µερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα οχήµατα                                     
ΚΩ∆. 36.12 : Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα 
ΚΩ∆. 45.42 : Άλλες εργασίες µεταλλικών κατασκευών
ΚΩ∆. 50.10 : Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                  
ΚΩ∆. 50.20 : Συντήρηση και επισκευή 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                                                                                                                              

     ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                               Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."

∆ιενεργήσαµετον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκεµε 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 οικονοµικέςκαταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2002
µέχρι 31/12/2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένηπεριουσιακή 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
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουνποσοστό 10,77% και 21,85% των ενοποιηµένωνσυνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, οι οποίες
έχουν ελεγχθεί από άλλους Ορκωτούς Ελεγκτές, αλλά βασιστήκαµε στα οικεία πιστοποιητικά ελέγχου αυτών. Στην ενοποίησηπεριλαµβάνονται και οικονοµικέςκαταστάσεις που δεν
συνοδεύονταιαπό Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες αντιπροσωπεύουνσυνολικά ποσοστό 4,27% και 3,96% 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 ενοποιηµένεςεταιρείες δεν έχουν
σχηµατίσει πρόβλέψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους για συνταξιοδότηση.Αν είχαν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύµων εταιρειών" το σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν σε 437.987,31 ΕΥΡΩ, από το οποίο 106.365,89 ΕΥΡΩ αφορά την παρούσα χρήση και
331.621,42 ΕΥΡΩ αφορά τις προηγούµενες χρήσεις.Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε,διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένεςοικονοµικέςκαταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν.2190/1920 " Περί ανωνύµων εταιρειών" και αφού ληφθεί υπόψη η προαναφερόµενηπαρατήρησή µας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή
παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην
ενοποίησηκατά την 31/12/2002, 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 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 ανωτέρωσυνοπτικών οικονοµικώνκαταστάσεων
να παρουσιάζουν διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου. 

Ιωάννινα, 25 Φεβρουαρίου 2003
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

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

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

Ποσά σε ΕΥΡΩ
2.474,03

6.357.238,57
1.755.240,02
1.890.128,50

444.072,18
223.235,74
14.061,07

9.413.431,52
3.795.402,63

260.847,80
24.156.132,06


