
 ''SPIDER'' ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30ης IOYNIOY 2002
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 IOYNIOY 2002)

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π  Α  Θ  Η  Τ  Ι  Κ  Ο
30.6.2002 30.6.2001 30.6.2002 30.6.2001

∆απάνες πολυετούς απόσβεσης 391.518,62 531.387,15 Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο 10.336.000,00 2.280.000,00
Πάγιο ενεργητικό 16.790.840,08 14.929.833,23 Αποθεµατικά & λοιποί λογαριασµοί ιδίων κεφαλαίων 9.733.013,84 17.291.074,77
Μείον: Αποσβέσεις 8.140.800,91 7.239.460,93 Αποτελέσµατα περιόδου 1.169.511,48 512.315,60

8.650.039,17 7.690.372,30 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 603.008,51 275.854,07
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 3.294.317,60 3.293.617,62 Προβλέψεις διάφορες 0,00 22.585,95
Αποθέµατα 6.625.917,77 5.601.042,96 Υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες 666.890,90 1.068.849,09
Πελάτες 8.087.425,95 9.307.442,63 Υποχρεώσεις βραχυπρόθεσµες 10.689.121,36 6.927.560,38
Λοιπές απαιτήσεις 4.884.382,66 1.524.246,52 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 167.141,79 122.903,41
∆ιαθέσιµα 969.557,83 545.443,35
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 461.528,28 7.590,74
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 33.364.687,88 28.501.143,27 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 33.364.687,88 28.501.143,27
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 3.756.451,71 3.190.358,97 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 3.756.451,71 3.190.358,97

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ KATAΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002
 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)

ΕΣΟ∆Α 30.6.2002 30.6.2001
Έσοδα από πωλήσεις 7.687.074,36 6.836.857,48
Μείον:  Κόστος πωληθέντων 5.769.192,49 4.868.152,29
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 53.626,99 110.301,17
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.971.508,86 2.079.006,36
Μείον:  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 891.454,56 828.002,67
            Έξοδα λειτουργίας έρευνας-ανάπτυξης 27.830,46 75.741,23
            Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 719.766,10 720.190,67
            Έξοδα λειτουργίας παραγωγής µη κοστολογηθέντα 62.054,70 0,00
            Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα -868.578,27 66.561,08
ΣΥΝΟΛΟ 832.527,55 1.690.495,65
ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.138.981,31 388.510,71
Πλέον: Ανόργανα έσοδα-Κέρδη 92.571,29 158.213,85
Μείον:  Ανόργανα έξοδα-Ζηµίες 62.041,12 34.408,96
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.169.511,48 512.315,60

     Ιωάννινα, 30 Ιουλίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ                                 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ
Α.∆.Τ.   ∆.137629 Α.∆.Τ.   ∆.146006                                  Α.∆.Τ.   Σ.872653

(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)

∆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 Ανώνυµης Εταιρείας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2002 µέχρι 
30/6/2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα π
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. Κατά πάγια τακτική η εταιρεία αποτιµά τις εκτός χρηµατιστηρίου συµµετοχές της σε συνδεµένες 
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) στην εσωτερική λογιστική αξία τους το κονδύλι του λογαριασµού του ενεργητικού "Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" θα ήταν µικρότερο κατά 1.166,654 ΕΥΡΩ.  
2. 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 297.400 ΕΥΡΩ περίπου. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθεί υπόψη η προαναφερόµενη παρατήρησή µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή 
παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30/6/2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά 
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.                                                                                     

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Με την από 30.6.2002 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της 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.
2. Ο αριθµός των απασχολουµένων στις 30.6.2002 ήταν 269.
3. 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 30.6.2002 ήταν 666.890,90 ΕΥΡΩ.
4. Η τελευταία αναπροσαρµογή των γηπέδων και κτιρίων της µητρικής εταιρίας έγινε µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 στη χρήση 2000.
5.Ανάλυση πωλήσεων περιόδου 1.1-30.6.2002 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∆. 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                                                                                                                                

Ποσά σε ΕΥΡΩ
1.886,62

3.967.542,35
914.484,74

2.074.654,14
199.841,10
13.421,07

165.257,26
168.632,88
181.354,20

7.687.074,36

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε."

 Ιωάννινα, 20 Αυγούστου 2002       
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

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

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  


