
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Ποσά

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη κλειόμ.χρήσης προηγ.χρήσης
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία 2014 2013

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως 2.185,66 2.185,60 0,06 2.185,66 2.185,60 0,06 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 262.140,84 234.779,08 27.361,76 243.478,41 222.262,49 21.215,92 ( 158.851 μετοχές των 29,35 ευρώ)

264.326,50 236.964,68 27.361,82 245.664,07 224.448,09 21.215,98 1. Καταβεβλημένο 4.662.276,85 4.662.276,85

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13.577.131,00 13.577.131,00
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

3.Υπεραξία επειχηρήσεως (Goodwill) 758.033,74 758.033,72 0,02 758.033,74 758.033,72 0,02 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό αποθεματικό 324.882,93 324.882,93

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 588.250,92 542.020,07 46.230,85 588.250,92 526.115,60 62.135,32 5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις     διατάξεων νόμων 727,44 727,44
    και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 420.338,30 367.894,77 52.443,53 418.222,78 347.242,88 70.979,90 325.610,37 325.610,37
5. Μεταφορικά μέσα 76.596,90 76.596,70 0,20 76.596,90 76.596,70 0,20 V. Aποτελέσματα εις νέο
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.604.259,60 1.555.560,80 48.698,80 1.602.620,75 1.539.561,41 63.059,33 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 693.644,95 294.625,92
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 159.724,38 0,00 159.724,38 252.287,41 0,00 252.287,41 Υπόλοιπο (ζημιών) / κερδών προηγουμένων χρήσεων -710.631,04 -1.005.256,96

2.849.170,09 2.542.072,34 307.097,76 2.937.978,75 2.489.516,59 448.462,16 -16.986,08 -710.631,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 3.607.203,83 3.300.106,06 307.097,78 3.696.012,49 3.247.550,31 448.462,18 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+AΙV+ΑV) 18.548.032,14 17.854.387,18

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1.Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 508.754,47 486.367,61
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 188.585,97 191.710,08 2.Λοιπές προβλέψεις 96.697,78 73.418,54
Σύνολο πάγιου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 495.683,75 640.172,27 605.452,25 559.786,15

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Αποθέματα ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Εμπορεύματα 8.371.150,87 6.740.929,71 1.  Προμηθευτές 3.455.839,60 3.168.403,08
Μείον:Προβλέψεις 1.122.418,74 7.248.732,13 1.035.680,67 5.705.249,04 4. Προκαταβολές Πελατών 656.158,54 675.606,11

ΙΙ. Απαιτήσεις  5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 983.450,81 1.231.673,59
1. Πελάτες 11.718.381,48 11.604.877,43 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 161.136,74 171.129,76
Μείον:Προβλέψεις 1.379.106,73 10.339.274,75 1.214.516,98 10.390.360,45 8.Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 25.046,49 37.414,24
2.Γραμμάτια εισπρακτέα 9.465,48 0,00 11. Πιστωτές διάφοροι 47,32 23.342,91
2α.Γραμμάτια επισφαλή και σε καθυστέρηση 1.170.723,73 1.170.723,73 Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙΙ) 5.281.679,50 5.307.569,68
Μείον:Προβλέψεις 1.170.723,73 0,00 1.170.723,73 0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες 2.899.739,92 3.163.375,43
3β.Επιταγές επισφαλείς και σε καθυστέρηση 1.634.797,53 1.665.341,93
Μείον:Προβλέψεις 1.634.797,53 0,00 1.665.341,93 0,00
5.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδε.επιχ/σεων 49.039,03 935.661,84
10.Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & χρεώστες 2.574.996,81 2.456.960,21
Μείον:Προβλέψεις 2.574.996,81 0,00 2.456.960,21 0,00
11. Χρεώστες διάφοροι 83.707,21 121.588,16
11.α Χρεώστες - Δημόσιο 411.579,85 380.403,82
12.Λογαριασμός διαχειρήσεως προκατ.& πιστώσεων 2.821,30 7.735,27

13.795.627,54 14.999.124,97
IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 4.614,19 9.499,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.525.478,79 2.842.482,39

3.530.092,98 2.851.982,12

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 24.574.452,65 23.556.356,13

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ENEΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων 27.929,49 21.937,73 1.Έσοδα επομένων χρήσεων 32.327,67 10.189,18
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 20.924,43 17.614,19 2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 719.608,72 564.820,48
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού 40.748,15 39.456,38 751.936,39 575.009,66

89.602,07 79.008,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+Ε) 25.187.100,28 24.296.752,68 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 25.187.100,28 24.296.752,68

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 220.129,13 220.129,13 1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 220.129,13 220.129,13
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ.ασφαλειών 3.160.751,77 5.926.587,32 2.Πιστωτικοί  λ/σμοί εγγυήσ. & εμπρ.ασφαλειών 3.160.751,77 5.926.587,32

3.380.880,90 6.146.716,45 3.380.880,90 6.146.716,45

Ποσά κλειόμενης 
χρήσεως 2014

Ποσά προηγούμενης  
χρήσεως 2013

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά κέρδη (προ φόρων) 1.218.376,10 990.584,07

Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) 32.134.723,58 32.009.992,42 Σύνολο φόρων -524.731,15 -695.958,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων 24.978.425,87 25.678.825,24 Καθαρά κέρδη (µετά φόρων) 693.644,95 294.625,92
Μικτά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως 7.156.297,72 6.331.167,18 Αποσβέσεις 72.307,70 110.816,50
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 111.355,84 193.835,04 Δαπάνες προβλέψεων 384.486,13 432.892,04
Σύνολο 7.267.653,55 6.525.002,22 Διαγραφές και λοιπές προσαρµογές παγίων 100.003,46 0,00
ΜΕΙΟΝ:  1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.256.687,18 2.038.941,63 Χρεωστικοί τόκοι 66.999,89 80.410,24
             3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.300.880,34 5.557.567,52 3.425.710,87 5.464.652,50 Πιστωτικοί τόκοι -732,55 -1.467,92
Μερικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.710.086,03 1.060.349,72 (Αυξήσεις) / Μειώσεις αποθεµάτων -1.630.221,16 -748.227,27
ΜΕΙΟΝ:  4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 732,55 1.467,92 Μειώσεις / (Αυξήσεις) απαιτήσεων 954.539,59 198.637,94
             Μείον: (Αυξήσεις) / Μειώσεις µεταβατικών λογ/σµών ενεργητικού -10.593,77 -14.350,50
             3. Χρεωστικοί τόκοι  & συναφή έξοδα 66.999,89 -66.267,34 80.410,24 -78.942,32 (Μειώσεις) / Αυξήσεις βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων -25.890,18 -1.680.284,23
Ολικά αποτελέσματα - κέρδη εκμεταλλεύσεως 1.643.818,69 981.407,40 (Μειώσεις) / Αυξήσεις µεταβατικών λογ/σµών παθητικού 176.926,73 -349.766,19

ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα Καθαρές ταµιακές ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες 781.470,80 -1.676.713,47
             1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 120.131,18 100.038,72 Επενδυτικές Δραστηριότητες
             2.Έκτακτα κέρδη 74.914,05 73.824,37 Εισπράξεις από τόκους 732,55 1.467,92
             3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 20.769,57 Πληρωµές από αγορά παγίων -37.092,60 -54.230,15
             4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 202,52 195.247,75 53.847,40 248.480,06 Καθαρές ταµιακές ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες -36.360,05 -52.762,23
             Μείον: Χρηµατοδοτικές Δραστηριότητες
             1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 244.003,16 20.834,69 Πληρωµές για δάνεια και τόκους -66.999,89 -80.410,24
             2. Έκτακτες ζημίες 93.444,08 859,63 Καθαρές ταµιακές ροές από Χρηµ/κές Δραστηριότητες -66.999,89 -80.410,24
             3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 32.456,58 28.124,91 Καθαρή αύξηση/µείωση χρηµατικών διαθεσίµων 678.110,86 -1.809.885,94
             4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 250.786,51 620.690,34 -425.442,59 189.484,16 239.303,39 9.176,67 Ταµειακά διαθέσιµα αρχής χρήσης 2.851.982,12 4.661.868,07
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα - Kέρδη 1.218.376,10 990.584,07 Ταµειακά διαθέσιµα τέλους χρήσης 3.530.092,98 2.851.982,13
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 72.307,70 110.816,50
             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
                          στο λειτουργικό κόστος 72.307,70 0,00 110.816,50 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ-ΚΕΡΔΗ- ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1.218.376,10 990.584,07

Ποσά Ποσά
Κλειόµενης Προηγούµενης

Χρήσεως 2014 Χρήσεως 2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως 17.854.387,18 17.559.761,26
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 693.644,95 575.438,19
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0,00 -280.812,27
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης 18.548.032,14 17.854.387,18

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                              Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

 

Αθήνα,10η Mαρτίου 2015

Μπαζίνα Μιχ. Ευαγγελία
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  34861

   ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΗΙ CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014

3ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2014 -31 Δεκεμβρίου 2014 )
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.  2134301000

(Ποσά σε Ευρώ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014                                           (1 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013

ΑΔΤ Σ 248342 Aρ.Διαβατηρίου 761209544                 ΑΔΤ ΑΒ 980664 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0048975

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου  2015
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΔΗΜΑ QAMAR RISVI                     ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Σ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ  
Προς τους κκ Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας "ΑΗΙ CARRIER NOTIAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  

Εκθεση	  επί	  των	  	  Eνοποιημένων	  Οικονομικών	  Καταστάσεων	  
Ελέγξαμε	  τις	  ανωτέρω	  ενοποιημένες	  οικονομικές	  καταστάσεις	  της	  Εταιρείας	  "ΑΗΙ	  CARRIER	  NOTIAΣ	  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ	  ΕΥΡΩΠΗΣ	  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	  ΑΝΩΝΥΜΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ",	  οι	  οποίες	  αποτελούνται	  από	  τον	  ενοποιημένο	  ισολογισμό	  της	  31ης	  Δεκεμβρίου	  2014	  και	  τις	  ενοποιημένες	  καταστάσεις	  αποτελεσμάτων,	  
μεταβολών	  ιδίων	  κεφαλαίων	  και	  ταμειακών	  ροών,	  	  της	  χρήσεως	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή,	  καθώς	  και	  το	  σχετικό	  προσάρτημα.	  
	  Ευθύνη	  της	  Διοίκησης	  για	  τις	  Οικονομικές	  Καταστάσεις	  
Η	  διοίκηση	  έχει	  την	  ευθύνη	  για	  την	  κατάρτιση	  και	  εύλογη	  παρουσίαση	  αυτών	  των	  ενοποιημένων	  οικονομικών	  καταστάσεων	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  	  90	  έως	  και	  109	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920,	  όπως	  και	  
για	  εκείνες	  τις	  εσωτερικές	  δικλίδες	  που	  η	  διοίκηση	  καθορίζει	  ως	  απαραίτητες	  ώστε	  να	  καθίσταται	  δυνατή	  η	  κατάρτιση	  ενοποιημένων	  οικονομικών	  καταστάσεων	  απαλλαγμένων	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια,	  που	  οφείλεται	  είτε	  σε	  απάτη	  είτε	  σε	  λάθος.	  
Ευθύνη	  του	  Ελεγκτή	  
Η	  δική	  μας	  ευθύνη	  είναι	  να	  εκφράσουμε	  γνώμη	  επί	  αυτών	  των	  ενοποιημένων	  οικονομικών	  καταστάσεων	  με	  βάση	  τον	  έλεγχό	  μας.	   	  Διενεργήσαμε	  τον	  έλεγχό	  μας	  σύμφωνα	  με	  τα	  Διεθνή	  Πρότυπα	  Ελέγχου.	   	  Τα	  πρότυπα	  αυτά	  απαιτούν	  να	  συμμορφωνόμαστε	  με	  κανόνες	  δεοντολογίας,	  καθώς	  και	  να	  
σχεδιάζουμε	  και	  διενεργούμε	  τον	  έλεγχο	  με	  σκοπό	  την	  απόκτηση	  εύλογης	  διασφάλισης	  για	  το	  εάν	  οι	  	  ενοποιημένες	  οικονομικές	  καταστάσεις	  είναι	  απαλλαγμένες	  από	  ουσιώδη	  ανακρίβεια.	  
Ο	  έλεγχος	  περιλαμβάνει	  τη	  διενέργεια	  διαδικασιών	  για	  την	  απόκτηση	  ελεγκτικών	  τεκμηρίων,	  σχετικά	  με	  τα	  ποσά	  και	  τις	  γνωστοποιήσεις	  στις	  ενοποιημένες	  οικονομικές	  καταστάσεις.	   	  Οι	  επιλεγόμενες	  διαδικασίες	  βασίζονται	  στην	  κρίση	  του	  ελεγκτή	  περιλαμβανομένης	  της	  εκτίμησης	  των	  κινδύνων	  
ουσιώδους	  ανακρίβειας	   των	   ενοποιημένων	  οικονομικών	   καταστάσεων,	   που	  οφείλεται	   είτε	   σε	  απάτη	   είτε	   σε	   λάθος.	   	   Κατά	   τη	  διενέργεια	  αυτών	   των	   εκτιμήσεων	   κινδύνου,	   ο	   ελεγκτής	   εξετάζει	   τις	   εσωτερικές	   δικλίδες	  που	  σχετίζονται	   με	   την	   κατάρτιση	   και	   εύλογη	  παρουσίαση	   των	   ενοποιημένων	  
οικονομικών	   καταστάσεων	   της	   εταιρείας,	   με	   σκοπό	   το	   σχεδιασμό	   ελεγκτικών	   διαδικασιών	   κατάλληλων	   για	   τις	   περιστάσεις,	   αλλά	   όχι	   με	   σκοπό	   την	   έκφραση	   γνώμης	   επί	   της	   αποτελεσματικότητας	   των	   εσωτερικών	   δικλίδων	   της	   εταιρείας.	   	   Ο	   έλεγχος	   περιλαμβάνει	   επίσης	   την	   αξιολόγηση	   της	  
καταλληλότητας	  των	  λογιστικών	  αρχών	  και	  μεθόδων	  που	  χρησιμοποιήθηκαν	  και	  του	  εύλογου	  των	  εκτιμήσεων	  που	  έγιναν	  από	  τη	  διοίκηση,	  καθώς	  και	  αξιολόγηση	  της	  συνολικής	  παρουσίασης	  των	  	  ενοποιημένων	  οικονομικών	  καταστάσεων.	  
	  Πιστεύουμε	  ότι	  τα	  ελεγκτικά	  τεκμήρια	  που	  έχουμε	  συγκεντρώσει	  είναι	  επαρκή	  και	  κατάλληλα	  για	  τη	  θεμελίωση	  της	  ελεγκτικής	  μας	  γνώμης.	  
	  Βάση	  για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  
Από	  τον	  έλεγχό	  μας	  προέκυψαν	  τα	  εξής:	  
1)Στο	   λογαριασμό	   των	  απαιτήσεων	   του	   κυκλοφορούντος	   ενεργητικού	   υπό	   στοιχείο	   (Δ-‐ΙΙ-‐1)	   "Πελάτες"	   περιλαμβάνεται	   επισφαλής	   απαίτηση	   	   ποσού	   429	   χιλ.	   ευρώ.	   Κατά	   παρέκκλιση	   των	   λογιστικών	  αρχών,	   που	   προβλέπονται	   από	   την	   Ελληνική	  Νομοθεσία	   (κωδ.	  Ν.	   2190/1920	   και	   ΕΓΛΣ)	   δεν	   έχει	  
σχηματιστεί	  σχετική	  πρόβλεψη.	  Κατά	  την	  εκτίμησή	  μας	  για	  την	  κάλυψη	  ζημιών	  από	  τη	  μη	  ρευστοποίηση	  της	  απαίτησης	  αυτής	  έπρεπε	  να	  είχε	  σχηματισθεί	   ισόποση	  πρόβλεψη	  για	  το	  ποσό	  αυτό.	  Λόγω	  του	  μη	  σχηματισμού	  της	  πρόβλεψης	   	  η	  αξία	  των	  απαιτήσεων	  αυτών,	  τα	   Ιδια	  Κεφάλαια	  και	  τα	  
αποτελέσματα	  της	  κλειόμενης	  χρήσεως	  	  εμφανίζονται	  ισόποσα	  αυξημένα.	  
2)Δεν	  έχουν	  σχηματιστεί	  προβλέψεις	  για	  πρόσθετους	  φόρους	  και	  προσαυξήσεις,	  σε	  σχέση	  με:	  α)	  τις	  ανέλεγκτες	  φορολογικά	  χρήσεις	  2008	  έως	  2014,	  για	  τα	  υποκαταστήματα	  της	  εταιρείας	  στη	  Βουλγαρία	  και	  στη	  Ρουμανία	  και	  β)	  τις	  ανέλεγκτες	  φορολογικά	  χρήσεις	  2012	  έως	  2014	  της	  θυγατρικής	  
εταιρείας	  'ΑΗΙ	  CARRIER	  ROMANIA	  SRL'.	  Το	  ύψος	  των	  προβλέψεων	  αυτών	  δεν	  ήταν	  δυνατό	  να	  προσδιορισθεί	  στα	  πλαίσια	  του	  ελέγχου	  μας.	  
Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη	  
Κατά	  τη	  γνώμη	  μας,	  εκτός	  από	  τις	  πιθανές	  επιπτώσεις	  των	  θεμάτων	  που	  μνημονεύεται	   	  στην	  παράγραφο	  ‘Βάση	  για	  Γνώμη	  με	  Επιφύλαξη’,	  οι	  ανωτέρω	  ενοποιημένες	  οικονομικές	  καταστάσεις	  παρουσιάζουν	  εύλογα,	  από	  κάθε	  ουσιώδη	  άποψη,	  την	  οικονομική	  θέση	  της	  Εταιρείας	  "ΑΗΙ	  CARRIER	  NOTIAΣ	  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ	  ΕΥΡΩΠΗΣ	  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	  ΑΝΩΝΥΜΗ	  ΕΤΑΙΡΕΙΑ"	  	  και	  της	  θυγατρικής	  αυτής,	  κατά	  την	  31η	  Δεκεμβρίου	  2014	  	  και	  τη	  χρηματοοικονομική	  τους	  επίδοση	  και	  τις	  ταμειακές	  τους	  ροές	  ,για	  τη	  χρήση	  που	  έληξε	  την	  ημερομηνία	  αυτή	  σύμφωνα	  με	  τα	  Λογιστικά	  Πρότυπα	  που	  προδιαγράφονται	  από	  το	  
Ελληνικό	  Γενικό	  Λογιστικό	  Σχέδιο	  και	  τις	  διατάξεις	  των	  άρθρων	  90	  έως	  και	  109	  του	  κωδ.Ν.	  2190/1920.	  
	  Αναφορά	  επί	  Αλλων	  Νομικών	  και	  Κανονιστικών	  Θεμάτων	  
	  Επαληθεύσαμε	  τη	  συμφωνία	  και	  την	  αντιστοίχηση	  του	  περιεχομένου	  της	  Εκθεσης	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  με	  τις	  ανωτέρω	  	  ενοποιημένες	  οικονομικές	  καταστάσεις,	  στα	  πλαίσια	  των	  οριζόμενων	  από	  τα	  άρθρα	  43α	  ,	  108	  και	  37	  του	  Κ.Ν.	  2190/1920.	  


