
"SPIDER''  ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  Ν.  ΠΕΤΣΙΟΣ  ΚΑΙ ΥΙΟΙ  Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2004 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2004)  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10498/06/Β/86/41

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2004 31.12.2003  Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 31.12.2004 31.12.2003

∆απάνες  πολυετούς απόσβεσης 269.176,22 333.437,44 Καταβληµένο  Μετοχικό Κεφάλαιο 10.336.000,00 10.336.000,00

Πάγιο ενεργητικό 24.758.679,38 24.948.224,89 Αποθεµατικά & Λοιποί Λογαριασµοί 

Μείον: Αποσβέσεις 7.335.136,78 11.178.583,62   Ιδίων Κεφαλαίων 16.938.959,35 10.146.709,23

17.423.542,60 13.769.641,27 Αποτελέσµατα  περιόδου 1.064.109,46 423.632,93

Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 569.064,37 533.721,04 Αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων 90.220,23 680.744,32

Αποθέµατα 10.110.498,59 9.759.119,82 ∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγ.χρήσεων -300.020,65 0,00

Πελάτες 13.759.878,94 10.783.787,19 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο 

Λοιπές απαιτήσεις 4.394.573,70 5.762.184,91 λειτουργικό κόστος φόροι -395.941,08 0,00

Χρεόγραφα 1.118.313,55 1.118.313,55 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 306,16 0,00

∆ιαθέσιµα 1.580.481,98 985.173,86 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 8.232.587,80 222.207,13

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 45.819,44 157.451,67 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 13.285.540,72 21.380.237,14

31.578.630,57 29.099.752,04 Μεταβατικοί  Λογαριασµοί Παθητικού 19.587,40 13.300,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.271.349,39 43.202.830,75 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 49.271.349,39 43.202.830,75

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ 5.223.013,44 5.574.819,08 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΤΑΞΕΩΣ 5.223.013,44 5.574.819,08

 ΚΩ∆. 28.51: Kατεργασία  και επικάλυψη µετάλλων                                                                                                    1.426,35

 ΚΩ∆. 28.71: Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων δοχείων       9.535.570,76

 ΚΩ∆. 34.30: Κατασκευή µερών  και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα και τους κινητήρες τους                                          2.750.436,24

 ΚΩ∆. 36.12: Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήµατα                                                                   5.452.136,92

 ΚΩ∆. 45.42: Άλλες εργασίες µεταλλικών κατασκευών                                                                                              459.597,25

 ΚΩ∆. 50.10: Πώληση αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                                                              900.057,22

 ΚΩ∆. 50.20: Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων                                                                                     24.147,00

 ΚΩ∆. 51.85: Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείων                                                                   6.246.559,05

 ΚΩ∆. 51.87: Χονδρικό εµπόριο άλλων µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία                                              2.295.794,85

 ΚΩ∆. 51.90: Άλλο χονδρικό εµπόριο                                                                                                                      615.437,20

 ΣΥΝΟΛΟ 28.281.162,84

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

        ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ   (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  -  31  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2004)

31.12.2004 31.12.2003

Έσοδα από πωλήσεις 28.281.162,84 22.129.398,59

Μειον: Κόστος Πωληθέντων 20.598.260,92 15.173.371,85

Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 267.907,39 392.256,71

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7.950.809,31 7.348.283,45

ΜΕΙΟΝ:  Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 2.235.785,46 2.475.166,14

              Εξοδα Λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης 90.148,77 66.314,44

              Εξοδα Λειτουργίας  ∆ιάθεσης 3.614.253,29 3.534.397,44

              Εξοδα Λειτουργίας Παραγωγής µη κοστολογηθέντα 175.815,46 91.009,70

              Χρηµατοοικονοµικά  αποτελέσµατα 1.044.168,17 852.679,90

ΣΥΝΟΛΟ 7.160.171,15 7.019.567,62

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 790.638,16 328.715,83

Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη  549.022,33 268.714,16

Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζηµιές 275.551,03 173.797,06

ΣΥΝΟΛΙΚΑ   ΚΑΘΑΡΑ    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ 1.064.109,46 423.632,93

Ιωάννινα,   14  Φεβρουαρίου 2005

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ  ∆.Σ.                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ

Α.∆.Τ.    ∆.146006   Α.∆.Τ.    Χ.080188   Α.Μ.Αδείας Ο.Ε.Ε.12520/Α' Τάξης

 Grant Thornton

  Ορκωτοί Ελεγκτές

Ιωάννινα,  22 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

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

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 31.12.2004 είχαν εξοφληθεί. 2) Οι επενδύσεις, που πραγµατοποιήθηκαν, κατά τη χρήση 2004, σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στο ποσό των 501.831,15 ευρώ. 3)

αριθµός των απασχολουµένων, στις 31.12.2004, ήταν 362 άτοµα. 4) Κατά την παρούσα χρήση η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 1998-2002 και 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''. Πιθανά ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων, που ενδεχοµένως να προκύψουν για τις ανέλεγκτες

χρήσεις, δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν. 5) Κατά την παρούσα χρήση έγινε αναπροσαρµογή του αναπόσβεστου υπολοίπου των ακινήτων, στην εύλογη αξία, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρ. 19 του Ν.3296/04 και τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. Νο 16). Οι προκύψασες διαφορές αναπροσαρµογής (υπεραξία) συνολικού ποσού 7.230.350,94 ευρώ

(οικοπέδων 4.691.874,18 ευρώ και κτιρίων ποσού 2.538.476,76 ευρώ) απεικονίστηκαν στον λογαριασµό του Παθητικού "Αποθεµατικά και Λοιποί Λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων''.

Περιισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Προσάρτηµα  των Οκονοµικών Καταστάσεων,  της 31.12.2004.

6) Ανάλυση πωλήσεων περιόδου 01.01.2004 - 31.12.2004 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 01.01.2004 µέχρι

31.12.2004 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 πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό

Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο, εκτός από τη σηµείωση της εταιρίας µε α/α 5. 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 591.000 ευρώ περίπου, από το

οποίο ποσό 52.000 ευρώ περίπου, αφορά την κλειόµενη περίοδο. 2)Στο λογαριασµό του ενεργητικού "Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνονται συµµετοχές σε

συνδεδεµένες εταιρίες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών ποσού 468.532,82 ευρώ και αφορούν: α) κατά 311.383,86 ευρώ σε µία ανώνυµη εταιρία η οποία ελέγχεται από Ορκωτό

Ελεγκτή, β) κατά 95.000 ευρώ σε µία ανώνυµη εταιρία που δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή και γ) κατά 62.148,96 ευρώ σε δύο εταιρίες αλλοδαπής οι οποίες ελέγχονται από

ελεγκτικούς οίκους του εξωτερικού. Η αποτίµησή τους έγινε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και του άρθρου 6, Ν.3052/2002, στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ της

τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους. 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 31.12.2004, 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 από τη σηµείωση της εταιρίας µε α/α 5. 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 κ.ν. 2190/1920 ''περί

ανωνύµων εταιριών''. 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. ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης χρήσεως παρατίθενται

όπως περιλαµβάνονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης.


