ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΑ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2685/01/Β/86/2684
Ε∆ΡΑ : Μεσογείων 2 - 4, 115 27, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
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
στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου:

Υπουργεία Περιφεριακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
www.haicorp.com

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Παναγιώτης Μανούσος
Πρόεδρος ∆.Σ.
∆ηµήτριος Παπακώστας ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Οικονοµικών
Καταστάσεων:
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ελεγκτική Εταιρία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου
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Ζωντανός Αθανάσιος
Μέλος
Γεώργιος Λέλος
Μέλος
Παναγιώτης Μπαλοδήµας Μέλος
Βασίλειος Παπαδόπουλος Μέλος
Παναγιώτης Σινάπης
Μέλος

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµεναενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2014
01.01-31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

234.537.589
4.069.840
140.806
3.646.102
90.009.223
581.956.639
18.168.909
932.529.108

240.854.741
4.139.000
62.940
4.290.848
89.785.532
557.295.071
8.055.418
904.483.550

233.199.632
5.378.122
140.806
3.644.182
90.009.223
583.721.582
18.159.003
934.252.549

239.514.671
5.451.000
62.940
4.283.865
89.785.294
558.784.217
8.043.615
905.925.600

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/ (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
- Ιδιοκτήτες µητρικής
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά έσοδα µετά από φόρoυς (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
- Ιδιοκτήτες µητρικής

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
1.224.492.240
(1.420.999.333)
(196.507.093)
0
(196.507.093)

1.224.492.240
(1.420.671.202)
(196.178.962)
0
(196.178.962)

1.224.492.240
(1.418.460.609)
(193.968.369)
0
(193.968.369)

1.224.492.240
(1.418.336.454)
(193.844.214)
0
(193.844.214)

95.000.000
47.985.822
40.713.668
945.336.710
1.129.036.200

125.000.000
47.894.633
92.097.793
835.670.086
1.100.662.511

95.000.000
47.828.349
40.713.668
944.678.901
1.128.220.919

125.000.000
47.263.673
92.097.793
835.408.349
1.099.769.815

932.529.108

904.483.550

934.252.549

905.925.600

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2014
01.01-31.12.2013

98.024.060
26.536.078

88.193.761
14.865.264

98.027.916
26.611.435

88.230.099
14.975.864

13.692.706,96
1.490.260
1.390.260
1.390.260
0
(1.718.391)

111.610,85
(16.983.269)
(17.268.476)
(17.268.476)
0
4.368.891

13.796.215
1.594.236
1.594.236
1.594.236
0
(1.718.391)

270.584
(16.824.131)
(17.109.337)
(17.109.337)
0
4.368.891

(328.131)
(328.131)

(12.899.585)
(12.899.585)

(124.155)
(124.155)

(12.740.446)
(12.740.446)

0

0

0

0,0341

20.394.803

(0,4231)

7.039.421

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2014 και 01.01.2013
αντίστοιχα)
Αποτελέσµατα χρήσεως κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές))
Αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014 και 31.12.2013
αντίστοιχα)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2014

31.12.2013

(196.178.962)
1.390.260
(1.718.391)
0

(183.279.377)
(17.268.476)
4.368.891
0

(193.844.214)
1.594.236
(1.718.391)
0

(181.103.768)
(17.109.337)
4.368.891
0

(196.507.093)

(196.178.962)

(193.968.369)

(193.844.214)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2014, παρατίθενται
αναλυτικά στη σηµείωση 4.1.2 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
2 Τα θέµατα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορούν συνοπτικά σε: (1) δεν έχουν αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά
τεκµήρια σχετικά µε την επάρκεια της σχηµατισθείσας πρόβλεψης απαξίωσης αποθεµάτων € 27.810 χιλ. (2) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές
επιστολές πελατών–χρεωστών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνολικού ποσού € 4.794 χιλ. καθώς και προκαταβολές σε
πελάτες ποσού € 997 χιλ. (3) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαλυθευτουν µε επιβεβαιωτικές επιστολές προµηθευτών και λοιπών πιστωτών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές
διαδικασίες, υποχρεώσεις προς προµηθευτές και λοιπούς πιστωτές συνολικού ποσού € 1.809 χιλ. καθώς και προκαταβολές σε προµηθευτές ποσού € 130 χιλ.
(4) µη διενέργεια πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2004 ποσού € 285.611 χιλ., για τις οποίες η εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια
και για τις οποίες δεν µπορεί να εκτιµηθεί η τελική τους έκβαση. (5) µη διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005-2010 για τη µητρική εταιρεία

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε Προµηθευτές, εργαζοµένους, κλπ.
Πληρωµές φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

συνολικού ποσού € 71.099 χιλ. περίπου για αναλογούντες τόκους υπερηµερίας και προσαυξήσεις που έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές για ληξιπρόθεσµες οφειλές
της Εταιρείας συνολικού ύψους € 332.989 χιλ., (οι οποίες προέκυψαν λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων) µε συνέπεια οι «Λοιπές Υποχρεώσεις» της Εταιρείας να εµφανίζονται
µειωµένες κατά το ποσό των € 71.099 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια βελτιωµένα κατά το ποσό των € 71.099 χιλ. περίπου.
Τα θέµατα έµφασης αφορούν: (1α) στο γεγονός επίλυσης διαφοράς από υπεργολαβική σύµβαση κατασκευαστικού έργου από εταιρεία του εξωτερικού η οποία έχει
προσφύγει κατά της Εταιρείας στο ∆ιεθνές ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο.Το συνολικό διεκδικούµενο ποσό της εταιρείας του εξωτερικού ανέρχεται σε € 43.273 χιλ. περίπου,
η τελική έκβαση της οποίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί, (1β) υφίστανται αγωγές και διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας συνολικού ποσού € 2.387 χιλ. για τις οποίες
δεν αναφέρεται εκτίµηση ως προς την τελική έκβασή τους και ποσού € 5.022 χιλ. για τις οποίες εκτιµάται ότι θα ευδοκιµήσουν υπέρ της εταιρείας. (2) στο γεγονός ότι
το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, µε συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.
Επιπλέον, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2014 έχει καταστεί αρνητικό καθώς το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών της υπερβαίνει
το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού της. Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική
αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης 2013.
4.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και της ενοποιούµενης θυγατρικής επιχείρησης του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 4.36.3 των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
5.Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων του Οµίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στις
σηµειώσεις 4.36.2 και 4.36.3 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
6.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο 1.313 και στην Εταιρία 1.313 την 31.12.2014. Για τη χρήση 2013 για τον Όµιλο 1.370 και 1.369 για την Εταιρεία.
7. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρείας.

7.176.345

31.12.2014

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

77.532.649

69.402.731

77.291.779

69.236.129

(59.561.150)
(11.581.086)
(10.099.374)
(3.708.961)

(46.687.045)
(17.418.372)
(4.978.403)
318.911

(59.335.483)
(11.563.496)
(10.099.854)
(3.707.053)

(46.531.448)
(17.418.114)
(4.960.411)
326.156

(430.921)

(430.025)

(430.921)

(430.025)

0,00
0,00
0,00
2.570,82
(428.350)

1.061.378
0,00
4.696,61
3.815,36
639.865

0,00
0,00
0,00
2.558,70
(428.362)

1.061.378
0,00
4.696,61
3.721,38
639.771

14.930.467
5.000.000
(5.679.665)

16.365.000
0
(15.783.688)

14.930.467
5.000.000
(5.679.665)

16.365.000
0
(15.783.688)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων
και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις (πληρωµές) από συµµετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς
τίτλους
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

και διενέργεια πρόβλεψης € 100 χιλ. για τις χρήσεις 2010 έως και 2014 για τη θυγατρική, η επάρκεια της οποίας δεν µπορεί να εκτιµηθεί. (6) µη διενέργεια πρόβλεψης

20.454.226

(0,4192)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2014
31.12.2013

0

0,0391

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

8. Συναλλαγές Συνδεδεµένων Μερών - ∆ΛΠ 24
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης

14.250.803

581.312

14.250.803

581.312

10.113.492
5.992.852

1.540.088
4.452.763

10.115.388
5.981.049

1.547.240
4.433.809

16.106.344

5.992.852

16.096.437

5.981.049

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

59.944.915
223.785
97.652.262
255.489.448
1.184.755

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

60.107.766
253.785
99.679.039
255.530.653
1.184.755

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Τ. 54933

Α.∆.Τ. ΑΕ 183805

Α.∆.Τ. ΑΚ-064641
Αρ. Α΄ Τάξης 16146

