
"SPIDER''  ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Ν.  ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΑΙ ΥΙΟΙ  Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2003

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41
(ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2003 30.06.2002  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 30.06.2003 30.06.2002
∆απάνες  πολυετούς απόσβεσης 215.230,87 391.518,62 Καταβληµένο  Μετοχικό Κεφάλαιο 10.336.000,00 10.336.000,00
Πάγιο ενεργητικό 24.688.149,53 16.790.840,08 Αποθεµατικά & Λοιποί Λογαριασµοί 
Μείον: Αποσβέσεις 10.426.228,31 8.140.800,91   Ιδίων Κεφαλαίων 10.351.733,96 9.733.013,84

14.261.921,22 8.650.039,17 Αποτελέσµατα  περιόδου 401.688,49 1.169.511,48
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 658.800,54 3.294.317,60 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 680.744,32 603.008,51
Αποθέµατα 8.718.551,46 6.625.917,77 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 444.593,96 666.890,90
Πελάτες 11.047.494,54 8.087.425,95 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 21.533.964,42 10.689.121,36
Λοιπές απαιτήσεις 5.057.957,88 4.884.382,66 Μεταβατικοί  Λογαριασµοί Παθητικού 239.395,20 167.141,79
Χρεόγραφα 1.118.313,55 0,00
∆ιαθέσιµα 2.448.258,64 969.557,83
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 461.571,65 461.528,28
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 43.988.100,35 33.364.687,88 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 43.988.120,35 33.364.687,88
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ 6.797.363,64 3.756.451,71 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ #REF! 3.756.451,71

 ΚΩ∆. 28.51: Kατεργασία  και επικάλυψη µετάλλων                                                                                                    11.795,30
 ΚΩ∆. 28.71: Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων       4.225.678,84
 ΚΩ∆. 34.30: Κατασκευή µερών  και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα και τους κινητήρες τους                                          886.950,39
 ΚΩ∆. 36.12: Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα                                                                   2.577.977,64
 ΚΩ∆. 45.42: Άλλες εργασίες µεταλλικών κατασκευών                                                                                              159.355,63
 ΚΩ∆. 50.10: Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                                                              4.096,47
 ΚΩ∆. 50.20: Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                                     3.678,93
 ΚΩ∆. 51.85: Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείων                                                                   2.809.507,62
 ΚΩ∆. 51.87: Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία                                              86.814,74
 ΚΩ∆. 51.90: Άλλο χονδρικό εµπόριο                                                                                                                      175.306,69
 ΣΥΝΟΛΟ 10.941.162,25

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  30ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2003
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2003)

30.06.2003 30.06.2002
Έσοδα από πωλήσεις 10.941.162,25 7.687.074,36
Μειον: Κόστος Πωληθέντων 7.401.367,51 5.769.192,49
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 120.067,35 53.626,99
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 3.659.862,09 1.971.508,86
ΜΕΙΟΝ:  Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 1.303.269,24 891.454,56
              Εξοδα Λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης 32.056,65 27.830,46
              Εξοδα Λειτουργίας  ∆ιάθεσης 1.643.092,18 719.766,10
              Εξοδα Λειτουργίας Παραγωγής µη κοστολογηθέντα 44.266,51 62.054,70
              Χρηµατοοικονοµικά  αποτελέσµατα 371.450,62 -868.578,27
ΣΥΝΟΛΟ 3.394.135,20 832.527,55
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 265.726,89 1.138.981,31
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη  190.387,21 92.571,29
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζηµιές 54.445,61 62.041,12
ΣΥΝΟΛΙΚΑ   ΚΑΘΑΡΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 401.668,49 1.169.511,48

      Ιωάννινα,   30 Ιουλίου   2003
        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.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε.12520/Α' Τάξης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Στα ακίνητα της εταιρίας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών και υποθήκες, συνολικού ποσού 2.794.153,08 ευρώ, για εξασφάλιση Τραπεζικών ∆ανείων τα οποία,  κατά  την  
30.06.2003 ανέρχονταν στο ποσό των 666.890,90 ευρώ.
2) Ο αριθµός των απασχολουµένων  στις 30.06.2003 ήταν 358 άτοµα
3) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 1998.  Πιθανά ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων, που ενδεχοµένως να προκύψουν, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. 
4) Η τελευταία αναπροσαρµογή επί των ακινήτων της εταιρίας έγινε, κατά τη χρήση 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/92, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε εξαίρεση τα
ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίρια, των οποίων η αναπόσβεστη αξία αναπροσαρµόστηκε, κατά την παρούσα περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, στην
αξία που προκύπτει µε βάση τον αντικειµενικό προσδιορισµό. Από την αναπροσαρµογή αυτή προέκυψε υπεραξία συνολικού ποσού 3.167.445,16 ευρώ, η οποία συµψήφισε κατά
ποσό 1.666.680,91 ευρώ την χρεωστική διαφορά η οποία προέκυψε από την αποτίµηση των συµµετοχών και το εναποµείναν ποσό εκ 1.500.764,25 ευρώ (3.167.445,16 -
1.666.680,91) απεικονίζεται στον λογαριασµό του Παθητικού "Αποθεµατικά και Λοιποί Λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων''. Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη
αξία και είναι µεγαλύτερες κατά το ποσό των 116.330,10 ευρώ, από εκείνες που θα διενεργούνταν πριν την αναπροσαρµογή. 
5) Με ηµεροµηνία 31.12.2002 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι' απορροφήσεωςτης ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ "SPIDER" ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., µε τις διατάξεις του Ν.2166/93 και
µε Ισολογισµό µετασχηµατισµού 31.12.2001. Από τη συγχώνευση προέκυψε υπεραξία ποσού 425.714,97 ευρώ η οποία αποσβένεται ισόποσα σε πέντε χρήσεις και εµφανίζεται
στο κονδύλι του Ενεργητικού "Υπεραξία επιχειρήσεων (Goodwill)". 
6) Ανάλυση πωλήσεων περιόδου 01.01.2003 - 30.06.2003 κατά κατηγορία σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆: 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                      Προς το ∆ιοικητικο 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.∆. 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 Εταιρίας " SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. " που καλύπτουν την περίοδο από
01.01.2003 µέχρι 30.06.2003 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας, καθώς και
τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρίας.
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίεςκαι επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε
ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο εκτός της παρατηρήσεώς µας µε α/α 2 και της
σηµειώσεως της εταιρίας µε α/α 4. Το κόστος παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν
τα εξής: 1) Η εταιρία δεν σχηµάτισε Πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 αυτή θα
ανέρχονταν στο ποσό των 503.000 ευρώ περίπου, από το οποίο ποσό 69.000 ευρώ περίπου αφορά την κλειόµενη περίοδο. 2) Η εταιρία κατά την παρούσα περίοδο ορθά
αποτίµησε τις συµµετοχές της σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του άρθρου 6 Ν.3052/2002 και οι προκύψασες διαφορές αποτίµησης
συµψηφίστηκαν, όπως και αναλυτικά στη σηµείωση της εταιρίας, ανωτέρω µε α/α 4, αναφέρεται, µε την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρµογής ακινήτων, σε αντίθεση µε την
προηγούµενηπερίοδο, κατά την οποία η αποτίµηση των εν λόγω συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 Π.∆.186/1992. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε,
διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας
καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την
οικονοµική θέση της εταιρίας, κατά την 30.06.2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου, που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και
λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της
προηγούµενης χρήσης, εκτός της ανωτέρω παρατήρησής µας µε α/α 2 και της σηµείωσης της εταιρίας µε α/α 4.
                                                                                                                                Ιωάννινα, 20  Αυγούστου  2003
GRANT THORNTON  Α.Ε.                                                                                 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

                                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 108511856


