
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία Υπουργεία Περιφεριακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Ζαχαρίας Γκίκας                     Πρόεδρος ΔΣ

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.haicorp.com Γεώργιος Θ. Μαζαράκος        Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Χαράλαμπος Παπασπύρος    Αντιπρόεδρος ΔΣ

Οικονομικών Καταστάσεων: 4 Οκτωβρίου 2017 Δημοσθένης Μπακόπουλος   Μέλος ΔΣ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Γρηγόριος Ηλ. Κούτρας Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601 - Γεώργιος Ι. Μποζίκας Α.Μ. ΣΟΕΛ 29711 Σπυρίδων Παντελάκης           Μέλος ΔΣ

Ελεγκτική Εταιρία : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ - ΑΜ. ΣΟΕΛ 111 Νεκτάριος Μπανάκας             Μέλος ΔΣ

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Γνώμη με επιφυλάξεις & θέματα έμφασης Χρήστος Μάρκος                    Μέλος ΔΣ

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 70.045.875 65.765.495 69.975.770 65.598.545

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 223.332.287 228.501.975 222.027.785 227.197.472 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 4.147.207 5.602.061 4.143.704 5.521.333

Επενδύσεις σε Ακίνητα 3.927.802 4.000.680 5.232.365 5.305.243 Κέρδη / (ζημιές)   προ φόρων,  χρηματοδοτικών 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 230.864 248.344 230.864 248.344 και επενδυτικών αποτελεσμάτων (13.978.408,00)    (11.058.603,88)   (13.808.811)      (10.848.257)      

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.358.754 3.016.058 2.356.834 3.014.138 Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων (21.635.580)         (19.431.411)        (21.465.601)      (19.220.531)      

Αποθέματα 86.531.737 90.175.745 86.531.737 90.175.745 Κέρδη/ (ζημιές)  μετά από φόρους (Α) (21.655.580)         (19.594.014)        (21.465.601)      (19.363.135)      

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 553.148.870 598.776.668 555.290.634 600.844.329      - Ιδιοκτήτες μητρικής (21.655.580)         (19.594.014)        (21.465.601)      (19.363.135)      

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.174.449 22.135.029 18.170.112 22.116.848      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 887.704.764 946.854.499 889.840.331 948.902.119 Λοιπά έσοδα μετά από φόρoυς (Β) (772.779)              173.866              (772.779)           173.866             

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (22.428.359)         (19.420.148)        (22.238.380)      (19.189.269)      

     - Ιδιοκτήτες μητρικής (22.428.359)         (19.420.148)        (22.238.380)      (19.189.269)      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      - Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Μετοχικό κεφάλαιο 1.224.492.240 1.224.492.240 1.224.492.240 1.224.492.240

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (1.462.847.839)         (1.440.419.480)          (1.459.888.258)           (1.437.649.878)                                     Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (0,5306)                (0,4801)               (0,5259)             (0,4744)             

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) (238.355.599)            (215.927.240)             (235.396.018)              (213.157.638)                                        

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0 0 0 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) (238.355.599)            (215.927.240)             (235.396.018)              (213.157.638)                                        αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (7.633.438)           (4.438.933)          (7.463.842)        (4.258.672)        

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 55.000.000 95.000.000 55.000.000 95.000.000

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53.674.449 53.085.000 53.532.194 52.962.744

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 48.979.989 9.380.294 48.979.989 9.380.294

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 968.405.925 1.005.316.445 967.724.167 1.004.716.718

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.126.060.363 1.162.781.739 1.125.236.349 1.162.059.757

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 887.704.764 946.854.499 889.840.331 948.902.119

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Εισπράξεις από απαιτήσεις 72.926.378 53.059.570 72.712.573 52.803.222

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και 01.01.2015 

αντίστοιχα) (215.927.240)            (196.507.093)             (213.157.638)              (193.968.369)                                        
Πληρωμές σε Προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

(63.631.515)         (38.450.831)        (63.512.348)         (38.322.034)      

Αποτελέσματα χρήσεως κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (21.655.580)              (19.594.014)               (21.465.601)                (19.363.135)                                          Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (658.865)              (289.606)             (658.482)              (290.141)           

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)) (772.779)                   173.866                     (772.779)                     173.866                                                 Πληρωμές φόρων (12.444.294)         (9.773.427)          (12.300.715)         (9.653.612)        

Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.808.295)           4.545.707           (3.758.973)           4.537.435         

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016  και  31.12.2015  

αντίστοιχα) (238.355.599)            (215.927.240)             (235.396.018)              (213.157.638)                                        
Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων

και άϋλων παγίων στοιχείων (1.084.924)           (622.084)             (1.084.924)           (622.084)           

1.Οι εταιρείες του Ομίλου  με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις της χρήσης 2016, παρατίθενται 

Εισπράξεις (πληρωμές) από συμμετοχές, κοινοπραξίες, επενδυτικούς

τίτλους 0 0 0 0

αναλυτικά στη σημείωση 4.1.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 909.538 0 874.061 0

2 Τα θέματα επιφύλαξης της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορούν συνοπτικά σε: (1) δεν έχουν αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων 0 0 0 0

τεκμήρια σχετικά με την επάρκεια της σχηματισθείσας πρόβλεψης απαξίωσης αποθεμάτων € 30.391 χιλ. (2) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές  Τόκοι εισπραχθέντες 23.102 42.497 23.101 42.493
επιστολές πελατών–χρεωστών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες συνολικού ποσού € 7.179 χιλ. καθώς και προκαταβολές σε Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (152.285)              (579.587)             (187.763)              (579.590)           

πελάτες ποσού € 526 χιλ. (3) μη διενέργεια πρόβλεψης διαφορών φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2004 ποσού  € 285.611 χιλ. και πρόβλεψης για αναλογούντες τόκους Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού € 30.826 χιλ. (για οφειλή ποσού € 71.403 χιλ., που αφορά το 25% των εν λόγω διαφορών), για τις οποίες η εταιρεία έχει προσφύγει στα διοικητικά Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0 0 0 0

δικαστήρια και για τις οποίες δεν μπορεί να εκτιμηθεί η τελική τους έκβαση. (4) μη διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005-2010 για τη μητρική Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 0 0 0

εταιρεία και διενέργεια πρόβλεψης € 140 χιλ. για τις χρήσεις 2010 έως και 2016 για τη θυγατρική, η επάρκεια της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί. (5)  μη διενέργεια πρόβλεψης Εξοφλήσεις δανείων 0 0                         0 0                       

συνολικού ποσού € 155.290 χιλ. για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις που έχουν καταλογίσει οι φορολογικές αρχές  για ληξιπρόθεσμες οφειλές Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0                          0                         0                          0                       

της Εταιρείας συνολικού ύψους € 376.476 χιλ., (οι οποίες προέκυψαν λόγω καταπτώσεων εγγυήσεων) με συνέπεια οι «Λοιπές Υποχρεώσεις» της Εταιρείας να εμφανίζονται 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσης (α) + (β) + (γ) (3.960.580)           3.966.120           (3.946.736)           3.957.845         

μειωμένες κατά το ποσό των € 155.290 χιλ. και τα ίδια κεφάλαια βελτιωμένα κατά το ποσό των € 155.290 χιλ. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 20.072.463 16.106.344 20.054.282 16.096.437

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 Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Το συνολικό διεκδικούμενο ποσό  της εταιρείας του εξωτερικού ανέρχεται σε € 16.771 χιλ., Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 16.111.883 20.072.463 16.107.546 20.054.282

 η τελική έκβαση της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί, (1β) υφίστανται αγωγές και διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας συνολικού ποσού  € 6.532 χιλ. περίπου για τις οποίες 

δεν αναφέρεται εκτίμηση ως προς την τελική έκβασή τους  και ποσού € 2.018 χιλ. περίπου 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 Δεκεμβρίου 2016 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 (σχετική αναφορά γίνεται στη σημείωση 4.19 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων).

3. Έχουν τηρηθεί  οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2015. 8. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24 (εντός 2017) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και της ενοποιούμενης θυγατρικής επιχείρησης του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.36.3 των Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 38.757.749 38.861.328

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 228.569 248.569

5.Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στις 72.597.728 75.370.177

 σημειώσεις 4.36.2 και 4.36.3 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 187.502.366 187.517.305

6.Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο 1.389 και στην Εταιρία 1.389 την 31.12.2016. Για τη χρήση 2015 για τον Όμιλο 1.284 και 1.284 για την Εταιρεία. 1.176.085 1.176.085

7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας.

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΙΚΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α.Τ. 54659

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 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε € (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις 

Υποχρεώσεις

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αρ. Α΄ Τάξης 16146

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Δ.Τ. ΑΚ-064641

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 530013

                                                                                                                                                                                                                                         Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017


