
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία Νομαρχία Αθηνων Κυριάκος Λινάκης                       Πρόεδρος
Διεύθυνση Διαδικτύου: www.haicorp.com Αναστάσιος Φιλιππάκος            Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών Αθανάσιος Χρονόπουλος           Μέλος - Γενικός Διευθυντής
Καταστάσεων: 13 Σεπτεμβρίου 2011 Φώτιος Αγαδάκος                        Μέλος
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ευάγγελος Γ. Πουλής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12051) - Ευστάθιος Πρασάς (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12061) Γεώργιος Κυταρίολος                   Μέλος
Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Α.Ε. Ιωάννης Μπαρμπαρής                Μέλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Γνώμη με επιφύλαξη & θέμα έμφασης Ευστάθιος Πεκιάς                         Μέλος

Γεώργιος Σαρρής                         Μέλος
Αναστάσιος Σγούρος                   Μέλος

01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2010 01.01-31.12.2009
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 149.869.384 149.075.044 149.945.416 149.003.852
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 255.777.204 258.786.451 249.967.169 252.888.677 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 17.188.890 -27.571.885 17.411.411 -27.398.768
Επενδύσεις σε Ακίνητα 5.250.000 5.250.000 10.939.566 10.994.598 Κέρδη / (ζημιές)   προ φόρων,  χρηματοδοτικών
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 487.106 7.313.403 487.106 7.313.403 και επενδυτικών αποτελεσμάτων -3.857.591 -64.057.807 -3.989.851 -63.528.449
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.188.843 6.916.094 6.180.899 6.908.151 Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων -36.762.059 -95.344.142 -36.377.134 -95.035.112
Αποθέματα 116.055.582 99.921.956 116.055.582 99.921.956 Κέρδη/ (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) -36.798.059 -96.237.887 -36.377.134 -95.902.398
Απαιτήσεις από πελάτες 451.188.311 443.372.645 452.100.067 444.155.863      - Ιδιοκτήτες μητρικής -36.798.059 -96.237.887 -36.377.134 -95.902.398
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.693.933 26.450.014 20.615.821 26.316.227      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 855.640.978 848.010.564 856.346.209 848.498.875

Λοιπά έσοδα μετά από φόρoυς (Β) 0 0 0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -36.798.059 -96.237.887 -36.377.134 -95.902.398
     - Ιδιοκτήτες μητρικής -36.798.059 -96.237.887 -36.377.134 -95.902.398

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Μετοχικό κεφάλαιο 909.257.640 909.257.640 909.257.640 909.257.640
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -1.309.738.907 -1.272.940.847 -1.308.366.948 -1.271.989.813 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -1,2141 -3,1770 -1,2002 -3,1659
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -400.481.267 -363.683.207 -399.109.308 -362.732.173
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -400.481.267 -363.683.207 -399.109.308 -362.732.173 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.241.095 -57.125.002 3.075.861 -56.625.998
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 384.000.000 484.000.000 384.000.000 484.000.000
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 62.794.001 93.069.290 62.346.775 92.814.045
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 199.605.017 198.784.083 199.605.017 198.784.083
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 609.723.227 435.840.398 609.503.725 435.632.920
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.256.122.245 1.211.693.771 1.255.455.517 1.211.231.048
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 855.640.978 848.010.564 856.346.209 848.498.875

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 Εισπράξεις από απαιτήσεις 150.775.016 109.013.841 150.502.155 108.627.754

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κ.λ.π. -24.659.287 -151.493.277 -24.211.116 -150.804.690

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα) -363.683.207 -269.785.890 -362.732.173 -269.170.346 Τόκοι πληρωθέντες -28.620.790 -17.211.116 -28.620.465 -17.210.729
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες) -36.798.059 -96.237.887 -36.377.134 -95.902.398 Πληρωμές φόρων -867.286 -1.201.961 -867.286 -1.219.097
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 2.340.570 0 2.340.570 Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 96.627.654 -60.892.513 96.803.287 -60.606.762

Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2010  και  31.12.2009  αντίστοιχα) -400.481.267 -363.683.207 -399.109.308 -362.732.173 Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων
και άϋλων παγίων στοιχείων -3.782.264 -10.849.868 -3.782.058 -10.845.256

1.Οι εταιρείες  με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις της Πληρωμές για αγορά θυγατρικών,
χρήσης 2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.1.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π. 0 0 -120.000 -220.000
2. Έχει γίνει επαναδιατύπωση στα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και Κατάστασης Συνολικών Εσόδων του ομίλου και της Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 544.915 2.028.041 544.915 2.000.682
εταιρείας για σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 8 "Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη". Τόκοι εισπραχθέντες 51.720 321.746 51.556 320.932
Η επαναδιατύπωση συνολικού ποσού€ 4.838.287,30αφορά αναλώσεις αποθεμάτων της προηγούμενης χρήσης που δεν είχαν καταχωρηθεί και Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.185.629 -8.500.081 -3.305.588 -8.743.642
αναλύεται  στην σημείωση 4.2.4 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
3.  Έχει γίνει ανακατάταξη στα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του ομίλου και της εταιρείας για σκοπούς πληρέστερης Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
πληροφόρησης. Η ανακατάξη αναλύεται στη σημείωση 4.2.5 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 68.707.521 70.000.000 68.707.521 70.000.000
4. Τα θέματα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου αφορούν: 1) Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαμβάνεται Εξοφλήσεις δανείων -167.905.626 -12.761.755 -167.905.626 -12.761.755

πρόβλεψη εσόδων ποσού 2.200 χιλ. ευρώ έργο το οποίο δεν έχει εκτελεστεί, με συνέπεια οι Απαιτήσεις και ο Κύκλος Εργασιών να εμφανίζονται ισόποσα Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -99.198.105 57.238.245 -99.198.105 57.238.245

αυξημένα και η Καθαρή Θέση ισόποσα βελτιωμένα. 2) Η εταιρεία δεν καταχώρησε προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων ποσού 352 χιλ. ευρώ περίπου
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ) -5.756.080 -12.154.348 -5.700.406 -12.112.159

με συνέπεια τα αποτελέσματα και η Καθαρή Θέση να είναι ισόποσα βελτιωμένα, ενώ οι σχετικές υποχρεώσεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες. 3) H Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 25.292.844 37.447.193 25.159.057 37.271.216
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας δεν έχουν επιβαρυνθεί με ποσό€ 285 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, που αφορά
σε καταλογισθείσες διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001 έως και 2004, με συνέπεια τα αποτελέσματα χρήσεως και η καθαρή θέση να Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 19.536.764 25.292.844 19.458.651 25.159.057
εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα, ενώ οι υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ισόποσα μειωμένες. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία έχει προσφύγει
στα φορολογικά δικαστήρια. 4) Σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας αγωγές και λοιπές αξιώσεις συνολικού
ύψους 12.347 χιλ. ευρώ περίπου. Για ποσό 6.686 χιλ. ευρώ περίπου εξ αυτών, δεν πιθανολογείται ευνοϊκή έκβαση. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σε
βάρος των αποτελεσμάτων για το θέμα οποιαδήποτε πρόβλεψη, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, επειδή δεν τέθηκαν υπόψιν τα
απαραίτητα στοιχεία. 5) Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις, 2005-2010 δεν έχουν εξεταστεί από από τις φορολογικές αρχές, με
συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις αυτές να μην έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν

να εκτιμηθεί στο παρόν στάδιο και για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη σε σχέση με το θέμα αυτό. 6) Στα κονδύλια της κατάστασης
συνολικών εσόδων "Κύκλος Εργασιών" και "Κόστος Πωληθέντων" περιλαμβάνονται ευρώ 6.407 χιλ. και 8.657 χιλ. ατίστοιχα τα οποία θα έπρεπε να
εμφανίζονται στα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμεταλεύσεως αντίστοιχα.
5. Το θέμα της εμφάσης της έκθεσης ελέγχου αφορά στο γεγονός λόγω του ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ

συντρέχουν οι προυποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48, του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη
αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας και αναλύεται στην παράγραφο 4.6.ΙΙ των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,
στην οποία γίνεται σχετική αναφορά από τη Διοίκηση του Ομίλου.
6. Έχουν τηρηθεί  οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2009. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της επιχειρήσης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.38.3 των ετήσιων Α.Δ.Τ. Μ 299132
οικονομικών καταστάσεων.
8. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων αναφέρονται στη σημείωση
4.38.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
9. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο 1.914 και στην εταιρία 1.912 την 31.12.2010. Για τη χρήση 2009 για τον όμιλο 2.467 και 2.464
για την εταιρεία.
10. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.
11. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα 418.366 611.648
Έξοδα 17.639 41.489
Απαιτήσεις 1.630.294 2.789.858

Υποχρεώσεις ο 4.305
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης 2.267.430 2.186.376

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2685/01/Β/86/2684

ΕΔΡΑ : Μεσογείων 2 - 4, 115 27, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση  ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε€ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε€

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε€

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε€

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Δ.Τ. Χ 905955 Α.Δ.Τ. ΑΕ 034340

Αρ. Α΄ Τάξης 0013448


