
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: 07 Οκτωβρίου 2010 Φώτιος Αγαδάκος                        Μέλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος Γεώργιος Κυταριόλος                   Μέλος
Ελεγκτική Εταιρία Baker Tilly Hellas A.E. Ιωάννης Μπαρμπαρής                Μέλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Γνώμη με επιφύλαξη & θέματα έμφασης Ευστάθιος Πεκιάς                         Μέλος

Γεώργιος Σαρρής                         Μέλος
Αναστάσιος Σγούρος                   Μέλος

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 149.075 182.492 149.004 182.710
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 258.786 261.422 252.889 255.390 Μικτά κέρδη / (ζημιές) -22.734 -2.296 -22.560 -2.326
Επενδύσεις σε Ακίνητα 5.250 5.195 10.995 11.050 Κέρδη / (ζημιές)   προ φόρων,  χρηματοδοτικών 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.313 816 7.313 814 και επενδυτικών αποτελεσμάτων -59.220 -41.164 -58.690 -41.029
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.917 9.461 6.908 9.452 Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων -90.506 -68.179 -90.197 -68.441
Αποθέματα 218.204 197.372 218.204 197.372 Κέρδη/ (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) -91.400 -66.299 -91.064 -66.560
Απαιτήσεις από πελάτες 329.929 304.248 330.712 304.810      - Ιδιοκτήτες μητρικής -91.400 -66.299 -91.064 -66.560
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.450 38.542 26.316 38.366      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 852.849 817.056 853.337 817.254 Λοιπά έσοδα μετά από φόρoυς (Β) 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -91.400 -66.299 -91.064 -66.560
     - Ιδιοκτήτες μητρικής -91.400 -66.299 -91.064 -66.560

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Μετοχικό κεφάλαιο 909.258 906.917 909.258 906.917
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -1.268.103 -1.176.703 -1.267.152 -1.176.087 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -8,1244 -5,8900 -8,0900 -5,9200
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -358.845 -269.786 -357.894 -269.170
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -358.845 -269.786 -357.894 -269.170 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -52.287 -33.552 -51.788 -33.450
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 484.000 414.000 484.000 414.000
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 93.069 94.351 92.814 94.086
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 186.490 187.492 186.490 187.492
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 448.135 390.999 447.927 390.846
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.211.694 1.086.842 1.211.231 1.086.424
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 852.849 817.056 853.337 817.254

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Εισπράξεις από απαιτήσεις 109.014 153.214 108.628 153.020

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κ.λ.π. -151.493 -200.284 -150.805 -199.727
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2009 και 01.01.2008 
αντίστοιχα) -269.786 -209.143 -269.170 -208.265 Πληρωμές φόρων -1.202 -635 -1.219 -627
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) -91.400 -66.299 -91.064 -66.560 Τόκοι πληρωθέντες -17.211 -15.063 -17.211 -15.062
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 2.341 5.656 2.341 5.655 Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -60.892 -62.768 -60.607 -62.396
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2009  και  31.12.2008  
αντίστοιχα)

-358.845 -269.786 -357.893 -269.170 Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων
και άϋλων παγίων στοιχείων -10.850 -14.339 -10.845 -14.332

1.Οι εταιρείες  με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις της Πληρωμές για αγορά θυγατρικών, 
χρήσης 2009, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.1 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π. 0 -3.754 -220 -4.154
2. Έχουν γίνει επαναδιατυπώσεις και ανακατατάξεις στα συγκριτικά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και Κατάστασης Συνολικών Εσόδων για Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 2.028 11.021 2.001 11.021
σκοπούς πληρέστερης πληροφόρησης. Οι επαναδιατυπώσεις και οι ανακατάταξεις αναλύονται στην σημείωση 44 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Τόκοι εισπραχθέντες 322 219 321 218
3. Τα θέματα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου αφορούν: 1)Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Αποθέματα» και ειδικότερα στο λογαριασμό «προκαταβολές Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -8.500 -6.853 -8.743 -7.247
για αγορές αποθεμάτων» περιλαμβάνεται ποσό € 106.800 χιλ. περίπου για το οποίο δεν λήφθηκαν από τους προμηθευτές επιβεβαιωτικές επιστολές ώστε να Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε την σχετική απαίτηση. 2) Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της εκθέσεως ελέγχου δεν λήφθηκαν επιβεβαιωτικές επιστολές για Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού € 60.200 χιλ. περίπου ώστε να είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε τις εν λόγω απαιτήσεις. 3)Σύμφωνα με επιστολή Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 70.000 195.700 70.000 195.700
της Νομικής Υπηρεσίας εκκρεμούν σε βάρος της Εταιρείας αγωγές και λοιπές αξιώσεις συνολικού ποσού € 9.833 χιλ περίπου. Για ποσό € 6.071 χιλ. περίπου Εξοφλήσεις δανείων -12.762 -98.405 -12.762 -98.405

εξ αυτών, δεν πιθανολογείται ευνοϊκή έκβαση. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σε βάρος των αποτελεσμάτων της  οποιαδήποτε πρόβλεψη, το ύψος της οποίας Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 57.238 97.295 57.238 97.295

δεν δύναται να προσδιοριστεί, επειδή δεν τέθηκαν υπόψιν τα απαραίτητα στοιχεία. 4) Τα Ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και η κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -12.154 27.674 -12.112 27.652

δεν έχουν επιβαρυνθεί με ποσό € 285.000 χιλ. περίπου, που αφορά καταλογισθείσες, εντός της χρήσεως 2010, διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 37.447 9.773 37.271 9.619
έως και 2004. 5) Η εταιρεία δεν διενέργησε απογραφή των αποθεμάτων της κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, με συνέπεια την αδυναμία εκ μέρους μας 
απόκτησης επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, για την επιβεβαίωση των σχετικών λογαριασμών αποθεμάτων. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 25.293 37.447 25.159 37.271
4. Τα θέματα των εμφάσεων της έκθεσης ελέγχου αφορούν:1) Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, θα πρέπει να προσαρμόσει την οργάνωση του στα 
οριζόμενα από τον Ν. 3229/2005, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία του. 2)Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις, 2005 έως και 
2009, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου 
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 3) Επειδή το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συντρέχει περίπτωση
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48, του Κ.Ν. 2190/1920, στις οποίες προβλέπεται ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων πρέπει να λάβει 
τα προσήκοντα μέτρα για άρση των συνεπειών εφαρμογής των άρθρων αυτών.
5. Έχουν τηρηθεί  οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2008.
6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της επιχειρήσης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 42 των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων.
7. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων αναφέρονται στη σημείωση 41 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
8. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο 2467 και στην εταιρία 2464 την 31.12.2009. Για τη χρήση 2008 για τον όμιλο 2627 και 2624 για την
 εταιρεία.
9. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.
10. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
Έσοδα 932 1.099
Έξοδα 0 0
Απαιτήσεις 1.279 2.247
Υποχρεώσεις 3.613 3.613
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
Διοίκησης

2.979 2.786

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Α.Δ.Τ. Μ 299132

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α'  ΤΑΞΗΣ 028809

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

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΔΡΑ : Μεσογείων 2 - 4, 115 27, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009

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 του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

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

ΟΜΙΛΟΣ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

Α.Δ.Τ. Χ 905955 Α.Δ.Τ. Χ 627824

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΑΡΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ




