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ΕΔΡΑ : Μεσογείων 2 - 4, 115 27, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(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.
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Πρόεδρος
Αναστάσιος Φιλιππάκος
Διευθύνων Σύμβουλος
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Διεύθυνση Διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονομικών
Αθανάσιος Χρονόπουλος
Μέλος - Γενικός Διευθυντής
Καταστάσεων:
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Γεώργιος Κυταριόλος
Μέλος
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
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Μέλος
Ελεγκτική Εταιρία
GRANT THORNTON A.E. ΑΜ. ΣΟΕΛ 127
Γεώργιος Σαρρής
Μέλος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου
Γνώμη με επιφυλάξεις & θέμα έμφασης
Αναστάσιος Σγούρος
Μέλος

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε Ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα€σε
ΟΜΙΛΟΣ
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

252.720.527
5.250.000
324.513
6.894.007
91.855.468
531.622.154
19.534.077
908.200.746

255.777.204
5.250.000
487.106
6.188.843
116.055.582
451.188.311
20.693.933
855.640.978

246.998.499
10.884.533
324.513
6.887.023
91.855.468
532.790.522
19.427.819
909.168.377

249.967.169
10.939.566
487.106
6.180.899
116.055.582
452.100.067
20.615.821
856.346.209

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
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά έσοδα μετά από φόρoυς (Β)

162.409.241
32.265.865

149.869.384
17.188.890

162.401.538
32.372.060

149.945.416
17.411.411

9.531.256
-27.157.491
-27.586.080
-27.586.080
0
0

-3.857.591
-36.762.059
-36.798.059
-36.798.059
0
0

9.706.654
-26.981.832
-26.981.832
-26.981.832
0
0

-3.989.851
-36.377.134
-36.377.134
-36.377.134
0
0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-27.586.080

-36.798.059

-26.981.832

-36.377.134

-27.586.080

-36.798.059

-26.981.832

-36.377.134

0

0

0

0

-0,7803

-1,2141

-0,7632

-1,2002

16.688.170

3.241.095

16.830.595

3.075.861

- Ιδιοκτήτες μητρικής
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- Δικαιώματα μειοψηφίας

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα 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 ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

1.060.618.710
-1.337.324.986
-276.706.276
0
-276.706.276

909.257.640
-1.309.738.907
-400.481.267

1.060.618.710
-1.335.348.780
-274.730.070

909.257.640
-1.308.366.948
-399.109.308

-400.481.267

-274.730.070

-399.109.308

354.000.000
58.562.411
120.117.751
652.226.860
1.184.907.022
908.200.746

384.000.000
62.794.001
199.605.017
609.723.227
1.256.122.245
855.640.978

354.000.000
57.743.486
120.117.751
652.037.210
1.183.898.447
909.168.377

384.000.000
62.346.775
199.605.017
609.503.725
1.255.455.517
856.346.209

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα€ σε
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2011
31.12.2010
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010
αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και
διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση/(μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01-31.12.2011
01.01-31.12.2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2011

31.12.2010

-400.481.267

-363.683.207

-399.109.308

-362.732.173

-27.586.080

-36.798.059

-26.981.832

-36.377.134

151.361.070

0

151.361.070

0

-276.706.276

-400.481.267

-274.730.070

-399.109.308

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.Οι εταιρείες με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2011,
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.1.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Τα θέματα επιφύλαξης της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αφορούν σε : α) καταχώρηση επιπλέον προβλέψεων εσόδων ποσού € 2,2 εκατ.
στα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης 2010 για έργο το οποίο δεν είχε εκτελεστεί μέχρι 31.12.2010 με συνέπεια οι απαιτήσεις, ο κύκλος εργασιών, τα
αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και αντίστοιχα μειωμένα τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης
ενώ δεν υπάρχει επίδραση στις απαιτήσεις και τα ίδια κεφάλαια της κλειόμενης χρήσης, β) μη ορθή εμφάνιση των κονδυλίων της κατάστασης συνολικών εσόδων
€ 6.407 χιλ. και € 8.657 χιλ. αντίστοιχα τα οποία
της προηγούμενης χρήσης 2010 «κύκλος εργασιών» και «κόστος πωληθέντων» στα οποία περιλαμβάνονται ποσά
θα έπρεπε να εμφανίζονται στα κονδύλια των «Λοιπών εσόδων» και «Λοιπών εξόδων εκμεταλλεύσεως» αντίστοιχα, γ) μη διενέργεια πρόβλεψης διαφορών
φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2001-2004 ποσού€ 285,61εκατ. για τα οποία η εταιρεία έχει προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια και δεν μπορεί να εκτιμηθεί

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2010

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζόμενους κ.λ.π.

91.450.213
64.477.132

150.775.016
-24.659.287

91.323.521
64.695.418

150.502.155
-24.211.116

-34.367.076

-28.620.790

-34.367.076

-28.620.465

-10.715.871
110.844.397

-867.286
96.627.654

-10.715.428
110.936.435

-867.286
96.803.287

-4.170.181

-3.782.264

-4.170.181

-3.782.058

-2.019.837
3.075.492
228.818
209.112
-2.676.595

0
544.915
0
51.720
-3.185.629

-2.139.837
3.075.492
228.818
208.929
-2.796.778

-120.000
544.915
0
51.556
-3.305.588

0
25.000.000

0
68.707.521

0
25.000.000

0
68.707.521

Εξοφλήσεις δανείων

-134.494.380

-167.905.626

-134.494.380

-167.905.626

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)

-109.494.380

-99.198.105

-109.494.380

-99.198.105

Πληρωμές φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων
και άϋλων παγίων στοιχείων
Πληρωμές για αγορά θυγατρικών,
συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

η τελική έκβαση της υπόθεσης, δ) μη διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις συνολικού ύψους 1,5 εκατ. για τις οποίες δεν μπορεί
να εκτιμηθεί η τελική τους έκβαση, ε) μη διενέργειας σχετικής πρόβλεψης για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2005-2010. Το δε θέμα έμφασης αφορά στο γεγονός
ότι λόγω του 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 2011 έχει καταστεί αρνητικό. Τα παραπάνω γεγονότα υποδηλώνουν την
ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αμφιβολίες για την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας.
3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 2010.
4. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της επιχειρήσης παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.37.3 των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων.
5. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων αναφέρονται στη σημείωση 4.37.2 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον όμιλο 1.601 και στην εταιρία 1.600 την 31.12.2011. Για τη χρήση 2010 για τον όμιλο 1.874 και 1.872 για την
εταιρεία.
7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου.
8. Την 01.03.2012 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της συγγενούς εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9. Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών - ΔΛΠ 24
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
102.768.869
102.926.138
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
443.216
443.216
103.857.178
105.140.015
Απαιτήσεις
423.099
Υποχρεώσεις
418.794
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης
1.522.850
1.495.301

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

-1.326.578

-5.756.080

-1.354.723

-5.700.406

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

19.536.764

25.292.844

19.458.651

25.159.057

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

18.210.186

19.536.764

18.103.928

19.458.651

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ
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