
"SPIDER''  ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Ν.  ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΑΙ ΥΙΟΙ  Α.Ε.
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  30ής  ΙΟΥΝΙΟΥ  2004  (ποσά σε ευρώ)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2004)  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2004 30.06.2003  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 30.06.2004 30.06.2003
∆απάνες  πολυετούς απόσβεσης 323.743,88 258.832,30 Καταβληµένο  Μετοχικό Κεφάλαιο 10.336.000,00 10.336.000,00
Πάγιο ενεργητικό 27.355.334,04 27.208.689,92 Αποθεµατικά & Λοιποί Λογαριασµοί 
Μείον: Αποσβέσεις 12.680.268,19 11.100.809,01   Ιδίων Κεφαλαίων 10.861.598,81 11.299.648,41

14.675.065,85 16.107.880,91 ∆ικαώµατα µειοψηφίας 220.808,18 271.596,14
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 95.155,53 182.749,53 Αποτελέσµατα  περιόδου 1.067.975,61 318.390,40
Αποθέµατα 10.387.953,34 10.403.787,14 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων -1.253.532,97 -422.034,68
Πελάτες 19.328.317,42 10.941.606,18 ∆ιαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων -300.020,65 0,00
Λοιπές απαιτήσεις 4.090.633,69 4.852.192,14 Προβλέψεις διάφορες 27.169,64 22.065,30
Χρεόγραφα 1.118.313,55 1.118.313,55 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 370.788,46 780.999,11
∆ιαθέσιµα 945.441,09 2.585.580,50 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 30.153.063,73 24.091.307,37
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 866.395,34 505.827,99 Μεταβατικοί  Λογαριασµοί Παθητικού 347.168,88 258.798,19

36.832.209,96 30.590.057,03
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 51.831.019,69 46.956.770,24 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 51.831.019,69 46.956.770,24
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ 6.225.581,11 6.809.271,64 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ 6.225.581,11 6.809.271,64

 ΚΩ∆. 28.51: Kατεργασία  και επικάλυψη µετάλλων                                                                                    1.161,60
 ΚΩ∆. 28.71: Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων       3.296.632,43
 ΚΩ∆. 34.30: Κατασκευή µερών  και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα και τους κινητήρες τους                        1.617.609,90
 ΚΩ∆. 36.12: Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα                                                      3.662.825,08
 ΚΩ∆. 45.42: Άλλες εργασίες µεταλλικών κατασκευών                                                                                244.466,34
 ΚΩ∆. 50.10: Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                                             677.085,19
 ΚΩ∆. 50.20: Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                   7.700,00
 ΚΩ∆. 51.85: Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείων                                                          3.402.482,73
 ΚΩ∆. 51.87: Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία                   3.819.375,40
 ΚΩ∆. 51.90: Άλλο χονδρικό εµπόριο                                                                                                           200.879,34
 ΣΥΝΟΛΟ 16.930.218,01
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  30ής  ΙΟΥΝΙΟΥ  2004

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2004)
30.06.2004 30.06.2003

Έσοδα από πωλήσεις 16.930.218,01 11.667.389,95
Μειον: Κόστος Πωληθέντων 11.479.827,21 7.410.281,74
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 68.819,49 133.055,32
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.519.210,29 4.390.163,53
ΜΕΙΟΝ:  Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 1.516.418,49 1.628.399,92
              Εξοδα Λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης 25.689,70 32.056,65
              Εξοδα Λειτουργίας  ∆ιάθεσης 2.155.324,41 1.922.726,57
              Εξοδα Λειτουργίας Παραγωγής µη κοστολογηθέντα 25.677,81 44.266,51
              Χρηµατοοικονοµικά  αποτελέσµατα 573.027,77 541.100,51
ΣΥΝΟΛΟ 4.296.138,18 4.168.550,16
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 1.223.072,11 221.613,37
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη  126.910,87 205.779,90
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζηµιές 243.409,87 68.111,39
ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΚΑΘΑΡΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 1.106.573,11 359.281,88
Μείον:   Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 937.796,28 1.073.547,45
            Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
                     στο λειτουργικό κόστος 937.796,28 1.073.547,45
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
(Κέρδη) περιόδου ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.106.573,11 359.281,88
Μείον: Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 38.597,50 40.891,48
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΟΜΙΛΟΥ 1.067.975,61 318.390,40

        Ιωάννινα, 30 Ιουλίου 2004
        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

                                                                                              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 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 οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας " SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. " που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2004 µέχρι
30.06.2004, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα
αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικώνκαταστάσεων των εταιριών
"SPIDER ITALIA S.R.L." και "SPIDER U.K. LTD" που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν συνολικά το 15,78% και το 28,34% των ενοποιηµένωνσυνόλων ενεργητικού
και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένουςελεγκτές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη
γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα
εξής: 1) Οι ενοποιηµένες εταιρίες δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού. Αν είχαν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.2190/1920, το συσωρρευµένο ύψος της θα ανέρχονταν σε 555.000 ευρώ περίπου, από το οποίο ποσό 47.000 ευρώ περίπου αφορά την κλειόµενη περίοδο. 2) Στον
λογαριασµό του Ενεργητικού ''Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις'' συνολικού ποσού 95.155,53 ευρώ περιλαβάνεται και ποσό 57.000 ευρώ, που αφορά τη συµµετοχή της
µητρικής εταιρίας στην θυγατρική εταιρία ''SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.'', που εξαιρέθηκε της ενοποίησης λόγω ήσσονος σηµασίας. 3) Από τις ενοποιηµένες εταιρίες έχουν ελεγχθεί
φορολογικά: α) η µητρική εταιρία µέχρι την χρήση 2002, β) η "ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." µέχρι την χρήση 2001 και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους για τις επόµενες χρήσεις
δεν έχουν καταστεί οριστικές. 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 "περι ανωνύµων εταιρειών" και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενεςπαρατηρήσεις µας, καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρίας, δεν
περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, κατά την 30.06.2004, 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 εταιρία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο
της προηγούµενης χρήσης.
                                                                                                                             Ιωάννινα, 06 Αυγούστου  2004
GRANT THORNTON  Α.Ε.                                                                           Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ  ΕΛΕΓΚΤΕΣ
                                                                                                                         
                          
                                                                                                                                ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ
                                                                                                                               Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 108511856

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Στις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της "SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. της 30.06.2004, περιλαµβάνονται οι εταιρίες:
"SPIDER" ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε., SPIDER ITALIA S.R.L., ΕΠΙΠΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και SPIDER U.K. LTD. 2) Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας έχουν
εγγραφεί προσηµειώσεις υποθηκών και υποθήκες, συνολικού ποσού 2.794.153,08 ευρώ, για εξασφάλιση Τραπεζικών ∆ανείων τα οποία, κατά την 30.06.2004 ανέρχονταν στο ποσό των
444.504,03 ευρώ. 3) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού των εταιριών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, κατά την 30.06.2004, ήταν 391 άτοµα. 4) Στην παρούσα χρήση η
µητρική εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1998-2002. Οι προκύψασες διαφορές φορολογικού ελέγχου ποσού 435.214,00 ευρώ καταχωρήθηκαν, κατά ποσό 135.193,35 ευρώ,
στον αποτελεσµατικό λογαριασµό ''Ανόργανα έξοδα - ζηµιές'' και κατά ποσό 300.020,65 ευρώ απεικονίστηκαν στον λογαριασµό του Παθητικού ''∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου''. 5) Η
τελευταία αναπροσαρµογή επί των ακινήτων της µητρικής 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 προηγούµενη περίοδο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.3091/2002, στην αξία
που προκύπτει µε βάση τον αντικειµενικό προσδιορισµό. Οι αποσβέσεις της παρούσας περιόδου,  όπως και της αντίστοιχης προηγούµενης, υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία.  
6) Ανάλυση πωλήσεων περιόδου 01.01.2004 - 30.06.2004 κατά κατηγορία σύµφωνα µε την τετραψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟ∆ : 


