
   
AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. 

 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε  

την 31 ∆εκεµβρίου 2016 

µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

 

 

 

  



                                                                                                             Ετήσια Έκθεση 2016                                                                                                                                                       
 

  
AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.             
 

Σελίδα 1 από 50 

 
 
 
Περιεχόµενα 
 
 

o Ετήσια έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χρήσης 2016 
o Έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
o Oικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

για τη χρήση 2016 
o Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

 
  



                                                                                                             Ετήσια Έκθεση 2016                                                                                                                                                       
 

  
AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.             
 

Σελίδα 2 από 50 

Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

«AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.» 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουµε την παρούσα Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016. 
 
Η "AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε." (στο εξής αναφερόµενη ως “η 
Εταιρεία” ή ως “ο Όµιλος” για τις ενοποιηµένες οικονονοµικές καταστάσεις), έως την 31 ∆εκεµβρίου 2014, 
τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και ετοίµαζε τις οικονοµικές της καταστάσεις µε βάση τον Ελληνικό 
Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και 
εφεξής, τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όµιλος συντάσσουν τις καταστατικές τους οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχουν το δικαίωµα, εξακολουθούν να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία µε 
βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νοµοθεσίας. Κατά συνέπεια και αναφορικά µε τη σύνταξη 
των οικονοµικών καταστάσεων οι φορολογικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 
προσαρµόζονται και αναµορφώνονται µέσω εξωλογιστικών εγγραφών προκειµένου να εναρµονιστούν µε 
τα ∆ΠΧΑ. 
 
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση 
και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν 
χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης χρήσεως, πληροφορίες σχετικά µε τους κυριότερους κινδύνους και 
αβεβαιότητες, πληροφορίες σχετικά µε την διαχείριση των σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που 
αντιµετωπίζει η Εταιρεία και ο Όµιλος καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου για την επόµενη χρήση. 
 
 
Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο και αριθµοδείκτες 
οικονοµικής διάρθρωσης 
 
Η εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας και του Οµίλου κατά τη διάρκεια της κλειόµενης 
οικονοµικής χρήσεως έχει ως ακολούθως: 
 
 
Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως ανήλθε σε 
€41.706 χιλ. έναντι €35.539 χιλ., παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξεως του 17%, ενώ του Οµίλου ανήλθε 
σε €42.823 χιλ. έναντι €35.941 χιλ., παρουσιάζοντας µια αύξηση της τάξεως του 19%. Τόσο η Εταιρεία 
όσο και ο Όµιλος εντός της κλειόµενης χρήσεως, κατάφεραν να αναπτύξουν το υφιστάµενο πελατολόγιο 
τους, και παράλληλα να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς που κατέχουν. 
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Καθαρά κέρδη προ φόρων 
 
Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως 
ανήλθαν σε κέρδη €2.103 χιλ. έναντι κερδών €1.624 χιλ. της προηγούµενης χρήσεως 2015, 
παρουσιάζοντας αύξηση 29%. Τα καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων του Οµίλου κατά τη διάρκεια της 
κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη €2.336 χιλ. έναντι κερδών €1.558 χιλ. της 
προηγούµενης χρήσεως 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 50%. 
 
 
 
Ταµειακές ροές  
  
Οι ταµειακές ροές από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη χρήση 2016, ανήλθαν σε 
εκροές €2.274 χιλ. έναντι εισροών ποσού €790 χιλ., κατά την προηγούµενη χρήση. Οι ταµειακές ροές από 
τις δραστηριότητες του Οµίλου, κατά την κλειόµενη χρήση 2016, ανήλθαν σε εκροές €1.951 χιλ. έναντι 
εισροών ποσού €1.428 χιλ., κατά την προηγούµενη χρήση. Η αύξηση των εκροών τόσο για την Εταιρεία 
όσο και για τον Όµιλο οφείλονται στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες λόγω των αυξηµένων 
πωλήσεων και στην αύξηση των αποθεµάτων. 
 
 
Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά το 2016 ανήλθαν σε €37 χιλ. (2015 €10 χιλ.)  για την 
Εταιρεία και για τον Όµιλο στις €50 χιλ. (2015: €12 χιλ.). 
 
 
Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρείας και του Οµίλου για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν 
ως ακολούθως: 
 

 
∆είκτης Γενικής 
Ρευστότητας 

            
  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. % 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  34.184 
325% 

 28.197 
470% 

 35.122 
308% 

 28.171 
463% Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
 

10.519  5.999  11.387  6.080 
 

 

Ο εν λόγω δείκτης είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από τη µονάδα, γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι ούτε η 
Εταιρεία ούτε ο Όµιλος αντιµετωπίζουν κανένα πρόβληµα αναφορικά µε το κεφάλαιο κίνησης. 
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∆είκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους           
  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. % 

Μικτά κέρδη  9.123 
22%  8.034 

23%  10.181 
24%  8.400 

23% 
Καθαρές πωλήσεις  41.706  35.539  42.823  35.941 

 

Ο εν λόγω δείκτης παρέµεινε σχετικά σταθερός σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, καθώς η αύξηση 
των κερδών της Εταιρείας και του Οµίλου επιτεύχθηκε από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και όχι 
από την αύξηση των τιµών.  
 

 
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων           
  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. % 

Αποτελέσµατα προ φόρων  2.103 
9%  1.624 

7%  2.336 
10%  1.558 

7% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  23.545  22.139  23.636  22.034 

 

 

 

Ο εν λόγω δείκτης βελτιώθηκε ελαφρά κατά την κλειόµενη χρήση, λόγω της αύξησης των πωλήσεων της 
Εταιρείας και του Οµίλου, µε παράλληλη συγκράτηση και έλεγχο των λειτουργικών τους δαπανών. 
 
 
 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων     

 
     

  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες 

 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες 

  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες 

Απόθεµα  8.102 
91  6.125 

81  8.712 
97  6.140 

81 
Κόστος πωληθέντων  32.583  27.505  32.642  27.540 

 
 

Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά την κλειόµενη χρήση, λόγω της απαραίτητης αύξησης των 
αποθεµάτων. 
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Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων           
  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες 

Εµπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις 

 
21.659 190  15.629 161  20.777 177  14.715 149 

Καθαρές πωλήσεις  41.706  35.539  42.823  35.941 
 

 
Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά την κλειόµενη χρήση κυρίως λόγω της αύξησης των 
πωλήσεων κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2016 συγκριτικά µε τις αντίστοιχες πωλήσεις του 2015. 
 

 
 
Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων           

  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες 

 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 
δείκτες 

  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες  € χιλ. Μέρες 

Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

 
8.963 100  5.496 73  9.832 110  5.548 74 

Κόστος πωληθέντων  32.583  27.505  32.642  27.540 
 
Ο εν λόγω δείκτης αποτυπώνει την αύξηση των αγορών του τελευταίου τριµήνου σε σχέση µε το 2015  
 
∆είκτης συνολικού χρέους  

           
  Ατοµικοί Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες 
  2016  2015  2016  2015 
  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. %  € χιλ. % 

Σύνολο υποχρεώσεων  11.067 
47%  6.512 

29%  11.942 
51%  6.594 

30% 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  23.545  22.139  23.636  22.034 

 
 
Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά την κλειόµενη χρήση καθώς η αύξηση των υποχρεώσεων 
υπήρξε µεγαλύτερη της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων.  
 
 
 
Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως 
και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
 
∆εν υφίστανται σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής 
χρήσεως.  
 
Γ. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε πιθανούς 
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς (συµπεριλαµβανοµένου του συναλλαγµατικού 
κινδύνου και του κινδύνου διακύµανσης των τιµών των πρώτων υλών), ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος 
ρευστότητας και ο κίνδυνος κεφαλαίου. Το σχέδιο πρόβλεψης και αντιµετώπισης επικεντρώνεται σε 
πιθανές απρόβλεπτες εξελίξεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές µε σκοπό την ελαχιστοποίηση πιθανών 
δυσµενών επιδράσεων στα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
εφαρµόζοντας τις πολιτικές του Οµίλου στον οποίο ανήκει.  
 
 
Κίνδυνος Αγοράς 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εκτίθονται σε κίνδυνο από διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών αναφορικά 
µε µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, αναγνωρισµένα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που πραγµατοποιούνται σε διαφορετικά νοµίσµατα από το λειτουργικό τους νόµισµα. Η 
Εταιρεία και ο Όµιλος συνάπτουν συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγµατος 
προκειµένου να αντισταθµίσουν µέρος του συναλλαγµατικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των συµβολαίων 
µελλοντικής εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγµατος έχουν ηµεροµηνίες λήξης µικρότερες του έτους 
κατά τη λήξη της χρήσης και ως εκ τούτου τα κέρδη ή οι ζηµίες από τις πράξεις αυτές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης σε διάφορες ηµεροµηνίες κατά την επόµενη χρήση. Τα σχετικά ποσά  
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσης, στα λοιπά έξοδα €9 χιλ. (2015: €1 χιλ) τόσο για την Εταιρεία 
όσο και για τον ‘Οµιλο. 
 
Κίνδυνος τιµής 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν εκτίθενται σηµαντικά στις διακυµάνσεις των τιµών του κόστους των προϊόντων 
τους. 
 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς 
επίσης και από πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και 
διενεργηθέντων συναλλαγών. 
 
Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να εκπληρώσουν 
τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική οικονοµία και η έλλειψη 
ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την εµφάνιση ζηµιών που 
συνδέονται µε τυχόν αδυναµία πελατών να εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της 
Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, κατά το 2016 και 2015, δεν αντιµετώπισαν κανένα κίνδυνο ρευστότητας, καθώς 
διαχειρίζονται αυτόν τον κίνδυνο µε τη διατήρηση επαρκών χρηµατικών διαθεσίµων, τραπεζικών δανείων 
και µε τη συστηµατική παρακολούθηση των προβλεπόµενων και πραγµατικών ταµειακών ροών. 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, 
οµαδοποιηµένες ανά ηµεροµηνία λήξης µε βάση την εναποµείνασα περίοδο κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 
της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. Τα ποσά που εµφανίζονται στον 
πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµιακές ροές. 
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  H Εταιρεία  

  

 
Μέχρι 1 
έτος 

Από 1-2 
έτη 

Από 2-5 
έτη 5+ έτη 

Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 8.963 - - 549 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2016   8.963 - - 549 

       
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 5.496 - - 514 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2015   5.496 - - 514 
 
 

  Ο Όµιλος 

  

 
Μέχρι 1 
έτος 

Από 1-2 
έτη 

Από 2-5 
έτη 5+ έτη 

Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 9.832 - - 555 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016   9.832 - - 555 
       
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 5.548 - - 514 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015   5.548 - - 514 

 
Κίνδυνος κεφαλαίου 
 

Ο σκοπός της Εταιρείας και του Οµίλου όταν διαχειρίζονται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίζουν την 
ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχουν κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσουν µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το κόστος 
κεφαλαίου. 
 
 
Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
 
Όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τη µορφή χρηµατικών διαθεσίµων, καταθέσεων, επενδύσεων 
και λοιπών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι τρέχουσες αξίες τους είναι µια λογική προσέγγιση των 
εύλογων αξιών τους. 
 
Η εύλογη αξία απαιτήσεων και υποχρεώσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία εκτός και αν αναφέρεται 
διαφορετικά. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου: 
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  Ο Όµιλος 

  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 

 
 

2016 2015 2016 2015 
Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

 
 

    
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

    
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 169 193 169 193 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 20.777 14.715 20.777 14.715 
Χρηµατικά διαθέσιµα 10 2.997 4.949 2.997 4.949 

 
     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 10.386 6.062 10.386 6.062 
Σύνολο   13.557 13.795 13.557 13.795 

 

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 δεν υπήρξαν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 
 
 
∆. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχεται σε €4.662 χιλ., διαιρούµενο σε 158.851 
ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας €29,35 η κάθε µία. 
 
 
Ε. Ίδιες µετοχές 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν ίδιες µετοχές. 
 
ΣΤ. Υποκαταστήµατα της Εταιρείας και του Οµίλου 
 
Η Εταιρεία  και ο Όµιλος διατηρούν υποκαταστήµατα στην Θεσσαλονίκη και στη Βουλγαρία. 
 
 
Ζ. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος θεωρούν ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους, καθώς επίσης και τους µετόχους που κατέχουν 
ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού τους κεφαλαίου. 
 
Κατά την κλειόµενη χρήση, οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας 
και του Οµίλου ανήλθαν σε ποσό €771 χιλ. (2015: €635 χιλ.). Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016, δεν υφίστανται 
απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου προς µέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά 
Στελέχη. 
 
 
Η. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχει πραγµατοποιήσει δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Θ. Εργασιακά ζητήµατα  

Η Εταιρεία ακολουθεί την σχετική εργατική νοµοθεσία και φροντίζει να είναι συνεπής µε τους σχετικούς 

νόµους. Εχει δε αναπτύξει ιδιαίτερες πολιτικές διασφάλισης για την παροχή ενός υγιούς, κατάλληλου και 

ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό και για όσους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες 

και λειτουργίες της.  

I. Περιβαλλοντικά ζητήµατα 
Η εταιρεία µας, λόγω της φύσης των εργασιών της, επιβαρύνει ενεργειακά το περιβάλλον, τόσο στο 
επίπεδο της κατανάλωσης πόρων (ηλεκτρικής ενέργειας, α’ και β’ υλών, καυσίµων, γραφικής ύλης), αλλά 
και στο επίπεδο παραγωγής ρύπων και µερικώς ανακυκλώσιµων απορριµµάτων και αποβλήτων.  

Σε σχέση µε τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
κατανάλωση ενεργειακών πόρων, την έκλυση ατµοσφαιρικών ρύπων και την παραγωγή αποβλήτων και 
απορριµµάτων, η εταιρεία µας συµµορφώνεται πλήρως µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και έχει 
υπογράψει την σχετικές συµβάσεις µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και 
την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. 

 
ΙΑ. Προοπτικές για την επόµενη χρήση 2017 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος προβλέπουν ότι η επόµενη χρονιά θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για την Ελληνικη 
Οικονοµία, λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, της συνεχούς µείωσης της αγοραστικής δύναµης 
των καταναλωτών και της συρρίκνωσης του κατασκευαστικού κλάδου. Παρόλα αυτά η Εταιρεία και ο 
Όµιλος αναµένουν να αυξήσουν τις πωλήσεις και την κερδοφορία τους, µέσω της ενδυνάµωσης τους στην 
εγχώρια αγορά του λιανεµπορίου καθώς και της δυναµικής διείσδυσης στις αγορές των Βαλκανίων και της 
κεντρικής Ευρώπης. Στα ανωτέρω πλαίσια, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2017 αναµένονται βελτιωµένα 
σε σχέση µε την κλειόµενη χρήση. 
 
 
ΙΒ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία 
συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 
 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την 
οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
 
Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ∆ΗΜΑ 
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Έκθεση επί των  Εταιρικών και Eνοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου 

 "ΑΗΙ CARRIER NOTIAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΗΙ 
CARRIER NOTIAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες 
αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 και τις  εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών, της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 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 ατοµικών και  ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή 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 ατοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 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 εταιρικών και 
ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 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 καταλληλόλητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
 
Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν  
καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτές τις 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις, σε σχέση µε: α) τις 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2008 έως 2016, για το υποκατάστηµα της εταιρείας στη Βουλγαρία και β) 
τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2012 έως 2016 της θυγατρικής εταιρείας 'ΑΗΙ CARRIER ROMANIA 
SRL'.   Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Από 
τον έλεγχό µας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για την εκτίµηση του ύψους των 
προβλέψεων  που τυχόν απαιτούνται. 
 
 
Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται  στην παράγραφο ‘Βάση 
για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΑΗΙ CARRIER 
NOTIAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και των θυγατρικών αυτής, 
κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές, για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο 
αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 
χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία "ΑΗΙ CARRIER NOTIAΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 

 

 
 

 

 

 

 
 

P K F  ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 
Λ.Κηφισίας 124 115 26 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 132 

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 
 
 
 
 

Ευαγγελία Μιχ. Μπαζίνα  
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  34861 
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Ισολογισµός 
Την 31 ∆εκεµβρίου 

  Ατοµικός Ισολογισµός  
Ενοποιηµένος 
Ισολογισµός 

  2016 2015  2016 2015 

Σηµείωση € χιλ. € χιλ. 
 

€ χιλ. € χιλ. 

Ενεργητικό    
 

  
Ενσώµατα πάγια στοιχεία 4 98 113  112 116 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  5 2 1  
                  

-   
                      

-   
Μακρ/σµες αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 6 159 147  175 147 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7 169 193  169 193 
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   428 454  456 456 

       
Αποθέµατα  8 8.102 6.125  8.712 6.140 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 17.246 13.111  19.306 14.147 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 22 4.414 2.510  1.471 560 

Απαιτήσεις από παράγωγα 9 
                      

-   8  
                  

-   8 
Βραχ/σµες αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 6 2.618 2.365  2.636 2.368 

Χρηµατικά διαθέσιµα 10 1.805 4.079  2.997 4.949 
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων   34.184 28.197  35.122 28.171 

Σύνολο ενεργητικού   34.612 28.651  35.578 28.627 

       
Υποχρεώσεις       
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 11 3.568 3.225  4.136 3.277 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 22 5.395 2.271  5.695 2.271 

Υποχρεώσεις από παράγωγα  1 
                      

-    1 
                      

-   

Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις  1.555 502  1.555 532 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   10.519 5.999  11.387 6.080 

       
Mακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12 549 514  555 514 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων   549 514  555 514 

Σύνολο υποχρεώσεων   11.067 6.512  11.942 6.594 

       
Ίδια κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 13 4.662 4.662  4.662 4.662 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο  13.577 13.577  13.577 13.577 

Αποθεµατικά κεφάλαια 14 400 326  401 326 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών 
ενοποίησης 19 

                      
-   

                      
-    (1) 1 

Αποτελέσµατα εις νέον   4.905 3.574  4.997 3.467 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   23.545 22.139  23.636 22.034 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   34.612 28.651  35.578 28.627 
Οι σηµειώσεις από την σελίδα 16 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων.  
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Σελίδα 13 από 50 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

 

 

  Ατοµική Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης 

 Ενοποιηµένη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων Χρήσης    

  2016 2015  2016 2015 
Σηµείωση 

€ χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Καθαρές πωλήσεις  41.706 35.539  42.823 35.941 
Κόστος πωληθέντων  32.583 27.505  32.642 27.540 
Μεικτά κέρδη   9.123 8.034  10.181 8.400 

       
Λοιπά έσοδα 15 331 355  340 336 
Έσοδα από υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης  127 -  88 - 
Σύνολο εσόδων   9.582 8.389  10.609 8.737 

       
Έξοδα διάθεσης 17 4.933 4.553  5.332 4.877 
Έξοδα διοίκησης 17 2.189 2.088  2.514 2.150 
Λοιπά έξοδα 16 264 68  331 91 
Σύνολο εξόδων   7.385 6.708  8.178 7.118 
Λειτουργικά αποτελέσµατα   2.196 1.680 

 
2.431 1.618  

      
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  94 57  96 61 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  1 1  1 1 
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 94 56  95 60 

Κέρδη προ φόρων   2.103 1.624  2.336 1.558  
      

Φόρος εισοδήµατος 6 697 283  731 267 

Κέρδη µετά φόρων   1.405 1.341  1.605 1.291 

 

 

 

 

 
 

 

 

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 16 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων.
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Σελίδα 14 από 50 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

Ατοµική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
       

   
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

    € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  
         

4.662  
              

13.577  
                 

326                  2.233  
           

20.798  

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση  
                  

-  
                         

-  
                       

-                  1.341  
             

1.341  

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015   4.662 13.577 326 3.574 22.139 

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση   
                  

-  
                         

-  
                       

-                  1.405  
             

1.405  
Σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού   

                  
-  

                         
-  

                   
75  

                    
(75) 

                      
-  

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016   4.662 13.577 400 4.905 23.545 

 

Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
       

   
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από έκδοση 

µετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

    € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014  
         

4.662  
              

13.577  
                 

326                  2.176  
           

20.741  
Συναλλαγµατικές διαφορές 
ενοποίησης  

                  
-  

                         
-  

                      
1  

                         
-  

                     
1  

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση  
                  

-  
                         

-  
                       

-                  1.291  
             

1.291  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015   4.662 13.577 327 3.467 22.034 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
ενοποίησης   

                  
-  

                         
-  

                    
(2) 

                         
-  

                    
(2) 

Κέρδη µετά φόρων για τη χρήση  
                  

-  
                         

-  
                       

-                  1.605  
             

1.605  
Σχηµατισµός τακτικού 
αποθεµατικού   

                  
-  

                         
-  

                   
75  

                    
(75) 

                      
-  

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016   4.662 13.577 399 4.997 23.636 
 

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 16 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σελίδα 15 από 50 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 

  
Ατοµική Κατάσταση 

Κατάσταση Ταµειακών 
Ροών 

 
Ενοποιηµένη 

Κατάσταση Κατάσταση 
Ταµειακών Ροών    

  2016 2015  2016 2015 
Σηµείωση 

€ χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Λειτουργικές δραστηριότητες       
Κέρδη µετά φόρων  1.405 1.341  1.605 1.291 
Φόρος εισοδήµατος 6 697 283  731 267 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 18 94 56  95 60 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων  4 49 60  51 67 

Κέρδος από πώληση παγίων στοιχείων   (1) (7)  (1) (7) 

  2.245 1.733  2.482 1.678 

       
 (Αύξηση) / Μείωση αποθεµάτων 8 (1.976) 1.123  (2.572) 1.109 

Αύξηση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων 9 (6.272) (1.696)  (6.334) (988) 

Αύξηση εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 11, 12 4.155 406  4.913 412 
Πληρωµή φόρου εισοδήµατος   (295) (717)  (295) (717) 

Καθαρές ταµειακές (εκροές) / εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες   (2.143) 849  (1.806) 1.494 
        
Επενδυτικές δραστηριότητες       
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων  (37) (10)  (50) (12) 

Πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  1 7  1 7 
Καθαρές ταµειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες   (37) (3)  (50) (5) 

       
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες       
Τόκοι εισπραχθέντες 18 1 1  1 1 

Τόκοι καταβληθέντες 18 (94) (57)  (96) (61) 
Καθαρές ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (94) (56)  (95) (60) 

       
Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων   (2.274) 790  (1.951) 1.428 

       
Μεταβολή χρηµατικών διαθεσίµων       
Χρηµατικά διαθέσιµα την 1 Ιανουαρίου 10 4.079 3.289  4.949 3.520 

Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων  (2.274) 790  (1.951) 1.428 

Χρηµατικά διαθέσιµα την 31 ∆εκεµβρίου   1.805 4.079  2.997 4.949 
 

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 16 έως και την σελίδα 50 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σελίδα 16 από 50 

1.    Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές  
 
 
Περιγραφή δραστηριότητας 
 
Η "AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε." δηµιουργήθηκε το 
1996 ως θυγατρική της Carrier Corporation, µε την επωνυµία Carrier ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έχει 
αναλάβει τα δικαιώµατα διανοµής και πώλησης για τα προϊόντα κλιµατισµού Carrier, Toshiba 
και Totaline, καθώς και την παροχή υπηρεσιών, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Βαλκάνια. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος επεκτείνουν τα δικαιώµατα διανοµής των προϊόντων τους στις 
Βαλκανικές χώρες, ανοίγοντας γραφεία στη Βουλγαρία (2004) και τη Ρουµανία (2008). Το 2009, 
η επωνυµία της Εταιρείας και του Οµίλου µετατρέπεται σε Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης 
Κλιµατισµού Α.Ε., µε την οποία δηλώνεται το σύνολο της περιοχής που δραστηριοποιούνται.  
 
Το 2011, η Εταιρεία και ο Όµιλος στοχεύοντας στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
τους, εντάσσουν τη διανοµή προϊόντων Carrier, Toshiba, Totaline και των µετά την πώληση 
υπηρεσιών σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια στην ήδη υπάρχουσα κοινοπραξία AHI Carrier 
FZC και η επωνυµία της Εταιρείας και του Οµίλου αλλάζει σε ΑΗΙ Carrier Νότιας Ανατολικής 
Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε.. 
 
Το 2013, η Εταιρεία και ο Όµιλος ανέλαβαν επίσης το δικαίωµα διανοµής των προϊόντων 
Residential Light Commercial (RLC) της Carrier στην Κεντρική Ευρώπη. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αποτελούν µέρος της UTC Building & Industries Systems (BIS), του 
µεγαλύτερου παρόχου παγκοσµίως σε τεχνολογίες κτιρίων. Με δέσµευση απέναντι στην 
καινοτοµία και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα, η UTC BIS, παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις 
στον τοµέα συστηµάτων θέρµανσης, εξαερισµού, κλιµατισµού, ψύξης, αυτοµατισµών κτιρίων, 
πυρασφάλειας και προστασίας µε στόχο να βελτιώσει την καθηµερινή µας ζωή. 
 
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2016, 
εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας στις 20 Απριλίου 
2017. 
 
 
Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της "AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε." έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερµηνείες 
Ε∆∆ΠΧΑ και τον Κ.Ν. 2190/1920 που εφαρµόζεται για τις εταιρείες που δηµοσιεύουν 
οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. Επίσης, οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις 
έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 134 του Κ.Ν. 2190/1920 οι ανώνυµες εταιρείες 
των οποίων οι µετοχές δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά 
µπορούν να συντάσσουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή των 
Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των µετόχων τους, µε απόφαση η οποία 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 
31 του Κ.Ν. 2190/1920. Σύµφωνα λοιπόν, µε την από 10/07/2015 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και του Οµίλου, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους θα 
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Σελίδα 17 από 50 

συντάσσονται για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2015, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. Συνεπώς, η Εταιρεία και ο Όµιλος 
εφάρµοσαν τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 1 "Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2015. Οι πρώτες 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου που συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές 
και τους κανόνες των ∆ΠΧΑ είναι αυτές της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015. 
 
 
Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιµήσεις 
 
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά βιβλία της σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 
2190/1920) και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Αντίστοιχα, το υποκατάστηµα και οι 
θυγατρικές εξωτερικού ακολουθούν τους ισχύοντες κατά τόπους νόµους. Οι συνηµµένες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει η Εταιρεία 
και ο Όµιλος σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν 
διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εγγραφές προκειµένου να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΑ. 
 
Σύµφωνα µε τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
της Εταιρείας και του Οµίλου απαιτούν όπως η διοίκηση να προβαίνει στην διενέργεια 
εκτιµήσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων, και τη γνωστοποίηση των 
ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και στις σηµειώσεις. 
Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές στηρίζονται στη γνώση της διοίκησης για τα τρέχοντα 
γεγονότα και τις τυχόν µελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου παρουσιάζονται στο νόµισµα του 
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται (λειτουργικό νόµισµα). Για σκοπούς 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα αποτελέσµατα και η χρηµατοοικονοµική θέση της 
Εταιρείας και του Οµίλου εµφανίζονται σε ευρώ που είναι το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής 
Εταιρείας και το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
Ανακατάταξη κονδυλίων 
 
Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης ανακατατάχθησαν για σκοπους 
συγκρισιµότητας. 
 
 
Ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς της µητρικής Εταιρείας, 
της θυγατρικης ΑΗΙ CARRIER ROMANIA SRL και της θυγατρικης ΑΗΙ CARRIER BULGARIA 
HVAC που ελέγχονται απο αυτήν. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές έχουν απαλειφθεί. Οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. Κάθε εταιρεία του Οµίλου έχει 
το δικό της λειτουργικό νόµισµα και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές της 
καταστάσεις επιµετρούνται χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο νόµισµα λειτουργίας. Οι 
συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται αρχικά µε βάση τις τιµές του συναλλάγµατος 
που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο αντίστοιχο λειτουργικό νόµισµα της οντότητας 
µε τους συντελεστές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της περιόδου αναφοράς. Τα µη 
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νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και εκφράζονται σε ξένα 
νοµίσµατα µετατρέπονται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά τις αρχικές ηµεροµηνίες των 
συναλλαγών. Μη χρηµατικά στοιχεία που επιµετρούνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο 
νόµισµα δεν µετατρέπονται. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισµό 
νοµισµατικών στοιχείων και µη χρηµατικών στοιχείων, περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων.   
 
 
Αναγνώριση εσόδων 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζουν έσοδα από πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών 
εφόσον συντρέχουν συνολικά οι εξής προϋποθέσεις:  
 

• όταν τα ποσά των εσόδων µπορούν να µετρηθούν αξιόπιστα  
• όταν είναι πιθανό ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και 

στον Όµιλο 
• και όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν 

µεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως κατά την παράδοση των προϊόντων.  
 

Τα έσοδα εµφανίζονται µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων πώλησης. 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε την ολοκλήρωση της υπηρεσίας. 
 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της χρήσεως έως τη λήξη, όταν 
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρεία και στον Όµιλο. 
 

Συµµετοχές σε θυγατρικές 
 
Οι συµµετοχές  επιµετρούνται στο κόστος µείον σωρευµένες ζηµίες από αποµείωση. 
 
 
Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου κάνει χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, 
µε απώτερο σκοπό να αξιολογήσει την αποδοτικότητα, την αξιολόγηση των επιδόσεων και την 
κατανοµή των πόρων σε διάφορους λειτουργικούς τοµείς. 
 
Οι λειτουργικοί τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας και του Οµίλου είναι εκείνοι για τους 
οποίους ξεχωριστές οικονοµικές πληροφορίες είναι διαθέσιµες και αξιολογούνται τακτικά από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και του Οµίλου. Συγκεκριµένα, οι τοµείς δραστηριότητας 
της Εταιρείας και του Οµίλου αποτελούνται από το τµήµα του κλιµατισµού, το τµήµα της 
εξυπηρέτησης µετά την πώληση (Service) και το τµήµα πώλησης ανταλλακτικών µε την 
επωνυµία ‘Totaline’. 
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Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία   
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο κόστος κτήσης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις 
τυχόν ζηµίες αποµείωσης τους. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 
αντίστοιχων ενσώµατων παγίων στοιχείων εφόσον εκτιµάται ότι θα αποκοµίσουν µελλοντικά 
οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν την αρχικά εκτιµώµενη απόδοση του υπάρχοντος 
ενσώµατου παγίου στοιχείου. Όλες οι λοιπές µεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται στα 
έξοδα της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή 
καταγράφονται ως µέρος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και οι αποσβέσεις επί 
αυτών των στοιχείων αποτιµώνται όταν τα περιουσιακά στοιχεία είναι διαθέσιµα για χρήση. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το αποσβέσιµο 
ποσό στην εκτιµώµενη διάρκεια  ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων παγίων στοιχείων, ως εξής: 

 
   Ενοικιαζόµενα κτίρια και βελτιώσεις .............................  4 - 10 έτη 
E Μηχανήµατα και µηχανολογικές εγκαταστάσεις ...........  5 - 10 έτη  
   Μεταφορικά µέσα ..........................................................  6 -  9 έτη 
   Λογισµικά και περιφερειακός εξοπλισµός Η/Υ ..............  5 - 10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός ....................................  5 - 10 έτη 

 
Τα κέρδη και οι ζηµιές απο τη διάθεση ενσώµατων παγίων στοιχείων προσδιορίζονται 
συγκρίνοντας τις εισπράξεις απο τη διάθεση του ενσώµατου παγίου στοιχείου µε τη λογιστική 
του αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. 
 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία και τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία  
υπόκεινται σε απόσβεση, ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµία 
αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης για το ποσό που η λογιστική αξία 
κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, το οποίο προσδιορίζεται 
στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µείον του κόστους πώλησης και της αξίας 
χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού 
οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύνανται να 
προσδιοριστούν ξεχωριστά. 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος κατατάσσουν τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην 
κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησαν 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της κατά την αρχική αναγνώριση 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε 
σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή αγορά. 
Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι 
µεγαλύτερη των 12 µηνών µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία 
ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 
περιλαµβάνονται στα κονδύλια "Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις", "Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις" 
και "Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα" της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Η Εταιρεία και ο 
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Όµιλος δεν κατέχουν επενδύσεις που ταξινοµούνται ως επενδύσεις που διατηρούνται µέχρι τη 
λήξη τους και διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά 
την ηµεροµηνία της συναλλαγής - την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία και ο Όµιλος 
δεσµεύονται να αγοράσουν ή να πωλήσουν το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού διαγράφονται όταν 
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία και ο 
Όµιλος έχουν µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 
Αναφορικά µε τα δάνεια και τις απαιτήσεις, η µεταγενέστερη αποτίµηση γίνεται στο αποσβεσµένο 
κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος χρησιµοποιουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, 
συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και παραγώγων επί συναλλάγµατος ώστε να 
αντιµετωπισθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας 
και του Οµίλου. Η Εταιρεία και ο Όµιλος δε χρησιµοποιούν τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα τους για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
 
Η αρχική αναγνώριση, καθώς και η µεταγενέστερη αποτίµηση, των παράγωγων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στον ισολογισµό γίνεται στις εύλογες αξίες τους. Μεταβολές 
στις εύλογες αξίες των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων αναγνωρίζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  
 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, 
µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος των αποθεµάτων 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους και περιλαµβάνει τις 
δαπάνες αγοράς των αποθεµάτων. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος ελέγχουν τα αποθέµατα για τυχόν αποµείωση της αξίας τους, µε βάση 
τις µελλοντικές προβλέψεις πωλήσεων, των απαιτήσεων αγοράς και τα ιστορικά ποσοστά 
χρήσης, προκειµένου να προσδιοριστεί, εάν η αξία µεταπώλησης ή αξία αντικατάστασης είναι 
µικρότερη από το κόστος αγοράς τους. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 
χρήσης και µειώνει την αξία του αποθέµατος στον ισολογισµό. 
 
 
Εµπορικές απαιτήσεις  
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατόπιν 
αποτιµώνται σε αναπόσβεστο κόστος, αποµειωµένο κατά την πρόβλεψη των επισφαλών 
απαιτήσεων. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρείται εφόσον υπάρχουν 
αντικειµενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος δε θα εισπράξουν το σύνολο των 
οφειλόµενων από πελάτες τους, σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εµπορικών 
απαιτήσεων. Η πρόβλεψη των επισφαλειών γίνεται ανά πελάτη και αφορά περιπτώσεις όπου 
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είτε η επισφάλεια: είναι γνωστή π.χ. πτώχευση ή η υπόθεση έχει δοθεί σε δικηγόρο ή υπάρχει 
σφραγισµένη ακάλυπτη επιταγή, είτε ο πελάτης είναι υπερήµερος πάνω από 360 ηµέρες από 
τη λήξη της πληρωµής του τιµολογίου. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών. Η λογιστική αξία της απαίτησης µειώνεται από το ποσό της πρόβλεψης, το 
οποίο αναγνωρίζεται ως µέρος των λειτουργικών εξόδων. Όταν µια εµπορική απαίτηση από 
πελάτη είναι µη εισπράξιµη, διαγράφεται χρησιµοποιώντας αρχικά τυχόν πρόβλεψη που έχει 
δηµιουργηθεί προηγούµενα για την απαίτηση και µεταγενέστερα αναγνωρίζεται ως µέρος των 
λειτουργικών εξόδων. Μεταγενέστερες ανακτήσεις ποσών, τα οποία είχαν διαγραφεί ή 
προβλέψεις οι οποίες δεν απαιτούνται πλέον, πιστώνονται έναντι των λειτουργικών εξόδων.  
 

 
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις 
όψεως, και άλλες βραχυπρόθεσµες επενδύσεις άµεσα ρευστοποιήσιµες µέχρι τρίµηνης 
διάρκειας από την ηµεροµηνία αγοράς τους. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις θεωρούνται 
βραχυπρόθεσµος δανεισµός και εµφανίζονται στον ισολογισµό στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις. 
 
 
Εµπορικές υποχρεώσεις  
 
Οι εµπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά τη συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης από τους προµηθευτές. Οι εµπορικές 
υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, εάν αναµένεται να 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν δεν ισχύει το παραπάνω 
κριτήριο, παρουσιάζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι εµπορικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν µια παρούσα δέσµευση 
(νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων και είναι πιθανό ότι µια 
εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθεί για το διακανονισµό της, 
εφόσον υπάρχει δυνατή και αξιόπιστη εκτίµηση του ποσού της δέσµευσης. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι 
ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. Στο βαθµό που η χρονική αξία του χρήµατος είναι σηµαντική, οι 
προβλέψεις υπολογίζονται µε προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, 
µε τη χρήση προεξοφλητικού επιτοκίου προ φόρων που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις 
της χρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όπου 
χρησιµοποιείται προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης µε το πέρασµα του χρόνου 
αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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Παροχές στο προσωπικό  
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά 
την έξοδο από την υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία 
αποζηµιώσεις για απόλυση ή συνταξιοδότηση. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον 
ισολογισµό σε σχέση µε την αποζηµίωση του προσωπικού, είναι η παρούσα αξία της 
υποχρέωσης παροχής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η αποζηµίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζεται στην προεξοφληµένη παρούσα αξία των 
µελλοντικών παροχών αποζηµιώσεων που θα έχουν καταστεί δεδουλευµένα στο τέλος της 
χρήσης, µε βάση την υπόθεση ότι οι παροχές αυτές καθίσταται δουλευµένες από τους 
υπαλλήλους ισοµερώς κατά την διάρκεια της εργασιακής τους περιόδου. Οι υποχρεώσεις για τις 
παροχές αυτές υπολογίζονται στη βάση χρηµατοοικονοµικών και αναλογιστικών υποθέσεων που 
απαιτούν από την ∆ιοίκηση να κάνει παραδοχές σχετικά µε τα επιτόκια προεξόφλησης, τα 
ποσοστά αυξήσεων των µισθών, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας, τις ηλικίες 
συνταξιοδότησης και λοιπούς παράγοντες. Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί 
να έχουν σηµαντική επίδραση στην σχετική υποχρέωση και στα σχετικά κόστη κάθε περιόδου. 
Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που 
καταστήθηκαν δουλευµένες (λαµβάνοντας υπόψη τυχόν µεταβολές µισθών), τον εκτοκισµό της 
µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας, το κόστος συνένωσης 
επιχειρήσεων και αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν 
λόγω προγραµµάτων καθορισµένων παροχών, οι υποθέσεις αυτές υπόκεινται σε σηµαντικό 
βαθµό αβεβαιότητας. 
 
 
Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος 
 
Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόµενους 
φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών νόµων που είναι 
θεσπισµένοι ή ουσιωδώς θεσπισµένοι κατά τη λήξη της χρήσης, στις χώρες όπου η Εταιρεία 
και οι θυγατρικές της λειτουργούν και παράγουν φορολογητέο εισόδηµα. Η διοίκηση αξιολογεί 
περιοδικά τις θέσεις που λαµβάνονται σε φορολογικά θέµατα όσον αφορά καταστάσεις στις 
οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκεινται σε ερµηνεία και διενεργεί προβλέψεις όπου είναι 
απαραίτητο, βάσει των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης για όλες 
τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του ισολογισµού. Παρόλα αυτά, οι 
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται εφόσον προκύπτουν από την 
αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Οι αναβαλλόµενοι φόροι δεν λογιστικοποιούνται αν 
προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε 
συναλλαγή εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, διότι κατά τη χρονική στιγµή της συναλλαγής 
δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό αποτέλεσµα της χρήσης. Ο 
αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών 
(και νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρµογή, την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού και αναµένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόµενη  φορολογική απαίτηση 
πραγµατοποιηθεί, ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανόν ότι θα 
υπάρξουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη για χρησιµοποίηση των εκπεστέων προσωρινών 
διαφορών. 
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Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 
συµψηφίζονται εάν η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν νόµιµο δικαίωµα να συµψηφίσουν τρέχουσες 
φορολογικές απαιτήσεις έναντι τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων εισοδήµατος και οι 
αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται µε την ίδια φορολογική αρχή είτε την ίδια φορολογητέα 
οικονοµική µονάδα ή διαφορετικές φορολογητέες οικονοµικές µονάδες, όπου υπάρχει πρόθεση 
να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 
 
 
Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας 
διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που 
γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 
εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης σε σταθερή βάση κατά τη 
διάρκεια της µίσθωσης. 
 
Οι λειτουργικές µισθώσεις δηµιουργούν την υποχρέωση στην Εταιρεία και στον Όµιλο, βάσει 
συµβολαίου, να προβούν σε µελλοντική χρηµατική εκροή, κυρίως σε σχέση µε µισθώσεις 
κτιρίων, αυτοκινήτων, µηχανηµάτων και συστηµάτων πληροφορικής. Τα ποσά αυτά δεν 
καταγράφονται στον ισολογισµό δεδοµένου ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν λάβει ακόµη 
τα αγαθά ή υπηρεσίες από τον προµηθευτή. Τα ποσά που αναφέρονται στη σηµείωση 21, είναι 
τα ελάχιστα ποσά που η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν δεσµευτεί να πληρώσουν τα επόµενα 
χρόνια. 
 
 
Συναλλαγµατικές διαφορές 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου 
νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας 
του ισολογισµού.  Όλα τα κέρδη και οι ζηµίες από την µετατροπή των νοµισµάτων µεταφέρονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, µε έξαιρεση τις συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτοπουν απο στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις που είναι ταξινοµηµένα ως 
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών, οι οποίες µεταφέρονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια µέχρι την 
πραγµατοποίηση των συναλλαγών που αντισταθµίζονται, οπότε και αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
 
Αµοιβές διοικητικής υποστήριξης 
 
Η Εταιρεία χρεώνει έξοδα διαχείρισης τις θυγατρικές της για τις διοικητικές υπηρεσίες που τους 
παρέχει. Τα έσοδα από τις αµοιβές διαχείρισης αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης στα λοιπά έσοδα, σύµφωνα µε την σχετική συµφωνία. 
 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν µόνο µια κατηγορία µετοχών, τις κοινές µετοχές. Όταν εκδίδονται 
νέες µετοχές, καταχωρούνται στο µετοχικό κεφάλαιο στην ονοµαστική τους αξία. Η διαφορά 
µεταξύ τιµής εκδόσεως και ονοµαστικής αξίας καταχωρείται στο αποθεµατικό υπέρ το άρτιο. 
 



                                                                                                    Ετήσια Έκθεση 2016                                                                                                                                                       

  
AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.             
                                                                     

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Σελίδα 24 από 50 

Νέα, τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες 
 
Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2015 και 2016, αφού 
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρµόστηκαν από 1.7.2016 ή µεταγενέστερα: 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισµός των Αποκτήσεων Συµµετοχών σε Από 
Κοινού Λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 
 
Τον Μάιο του 2014, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπιση της 
απόκτησης συµµετοχής σε µία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά µία επιχείρηση και 
διευκρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινίσεις αναφορικά µε Αποδεκτές 
Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2016) 
 
Τον Μάιο του 2014, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 
38. Το ∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος 
µε τον οποίον αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στον ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των 
µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASΒ 
έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της 
απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που 
δηµιουργούνται από µία δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου γενικά αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την ανάλωση των µελλοντικών 
οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της Καθαρής Θέσης σε Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
 
Τον Αύγουστο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, µία οικονοµική οντότητα έχει την επιλογή να 
αναγνωρίσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου 
της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της, επιλογή η οποία έως και την 
έκδοση των συγκεκριµένων τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
 
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - 
Κύκλος 20122014», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα 
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και 
οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που 
περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 5: Αλλαγές στις µεθόδους διάθεσης, 
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∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρµογή των τροποποιήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις 
συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφλησης: θέµα 
τοπικής αγοράς, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική 
αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 
τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες 
απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης 
κρίσης από τις οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότητες: 
Εφαρµόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις 
αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 
εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε 
την εφαρµογή των Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιηµένες και 
εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 
 
Β. Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASΒ), αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
 
Τον Ιανουάριο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 14. 
Σκοπός του ενδιάµεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των 
χρηµατοοικονοµικών αναφορών των οικονοµικών οντοτήτων που έχουν ρυθµιζόµενες 
δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, 
σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση 
συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων ιδιωτικών οικονοµικών οντοτήτων. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν 
αναµονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου. 
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Μάιο του 2014, το IASΒ προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 15. Το εν 
λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση 



                                                                                                    Ετήσια Έκθεση 2016                                                                                                                                                       

  
AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.             
                                                                     

Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Σελίδα 26 από 50 

των εσόδων σύµφωνα µε τις αρχές τόσο των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικανικών Γενικά 
Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (υ5 ΟΑΑΡ). Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω 
Πρότυπο είναι συνεπείς µε σηµαντικό µέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο 
αναµένεται να βελτιώσει τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό 
πλαίσιο για την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιµότητα µεταξύ 
κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον 
λογιστικό χειρισµό του κόστους των συµβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει 
το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα», το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συµβάσεις», καθώς και ορισµένες 
∆ιερµηνείες που σχετίζονται µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2018. 
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Ιούλιο του 2014, το IASΒ προέβη στην τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός λογικού µοντέλου για την 
ταξινόµηση και την επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για «αναµενόµενες ζηµιές» 
αποµείωσης, και επίσης, µία ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική 
αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση µε ηµεροµηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχείων 
µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (το ΙΑ8Β ανέβαλε επ' 
αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων) 
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 
αντιµετώπιση µίας αναγνωρισµένης ασυνέπειας µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και 
αυτών του ∆ΛΠ 28, σχετικά µε τον χειρισµό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών στοιχείων 
µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας του. Τον ∆εκέµβριο του 2015, το 
IASB ανέβαλε επ' αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναµονή των 
αποτελεσµάτων του ερευνητικού έργου σχετικά µε τον λογιστικό χειρισµό βάσει της µεθόδου 
της καθαρής θέσης. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2019) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ∆ΠΧΑ 16. 
Σκοπός του έργου του ΙΑSΒ ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει 
τις αρχές τις οποίες εφαρµόζουν και τα δύο µέρη σε µία σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 
µισθωτής») και ο προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για 
τις µισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, ο µισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης για µη 
Πραγµατοποιηθείσες Ζηµιές» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2017) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΛΠ 
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισµός των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµιές από 
χρεωστικούς τίτλους που επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 
 
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 
στο ∆ΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες 
των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 
οικονοµικές οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους 
επενδυτές να αξιολογούν τις µεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών που 
προκύπτουν από ταµειακές ροές, καθώς και των µη ταµειακών µεταβολών. Ο Όµιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Απρίλιο του 2016, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ∆ΠΧΑ 15. Οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 15 δεν µεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον τρόπο µε τον οποίο αναγνωρίζεται µία δέσµευση εκτέλεσης σε µία σύµβαση, 
πώς προσδιορίζεται αν µία οικονοµική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και 
πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση µίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε 
µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή µε την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να 
έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2: «Ταξινόµηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών Πληρωµής 
βασιζόµενων σε Συµµετοχικούς Τίτλους» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Ιούνιο του 2016, το IASΒ προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 
∆ΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά µε τον 
λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων τύπων συναλλαγών πληρωµής βασιζόµενων σε 
συµµετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριµένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον 
λογιστικό χειρισµό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και µη κατοχύρωσης στην 
επιµέτρηση των πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται µε 
µετρητά, τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών πληρωµών βασιζόµενων σε συµµετοχικούς 
τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισµού σε συµψηφιστική βάση για υποχρέωση 
παρακράτησης φόρου, καθώς και µία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις µίας 
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πληρωµής βασιζόµενης σε συµµετοχικούς τίτλους, η οποία µεταβάλλει την ταξινόµηση της 
συναλλαγής από διακανονιζόµενη µε µετρητά σε διακανονιζόµενη µε συµµετοχικούς τίτλους. Ο 
Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 4: «Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε 
συνδυασµό µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συµβάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον Σεπτέµβριο του 2016, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 4. Σκοπός 
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισµός των προσωρινών λογιστικών 
επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του ∆ΠΧΑ 9 
Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις. Οι 
τροποποιήσεις στις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονοµικές 
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται µε ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους 
εκδότες ασφαλιστικών συµβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα 
κέρδη ή στις ζηµιές, τη µεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 
9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συµβάσεις («προσέγγιση 
επικάλυψης»). Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - Κύκλος 2014-2016 (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το IASΒ προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ΠΧΑ - 
Κύκλος 2014-2016», η οποία αποτελείται από µία σειρά τροποποιήσεων σε ορισµένα Πρότυπα 
και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις 
που περιλαµβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου 
εφαρµογής του Προτύπου, ∆ΠΧΑ 1: ∆ιαγραφή των βραχυπρόθεσµων εξαιρέσεων για τους 
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ, ∆ΛΠ 28: Επιµέτρηση µίας συγγενούς ή µίας 
κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ∆ΠΧΑ 12, και την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγµα» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση µίας νέας ∆ιερµηνείας, της Ε∆∆ΠΧΑ 
22. Η εν λόγω ∆ιερµηνεία περιλαµβάνει τις απαιτήσεις σχετικά µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 
που θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόµισµα (π.χ. 
συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωµή προκαταβολικά. Ο Όµιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται 
να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 
κατηγορίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2018) 
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Τον ∆εκέµβριο του 2016, το ΙΑSΒ προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου 
σκοπού στο ∆ΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις 
µεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) µία µεταβίβαση από, ή 
σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει µεταβολή στη 
χρήση του ακινήτου, και (β) µία τέτοια µεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάµβανε την 
αξιολόγηση του κατά πόσον το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόµησής του ως 
επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω µεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική 
τεκµηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονοµικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναµένεται να έχουν καµία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξεταζούν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των ανωτέρω 
τροποποίησεων στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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2. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
 
Το νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου είναι το 
Ευρώ (€). Η Εταιρεία και ο Όµιλος µετατρέπουν τις οικονοµικές καταστάσεις του 
υποκαταστήµατος τους και των θυγατρικών τους σε ευρώ χρησιµοποιώντας τη µέση 
συναλλαγµατική ισοτιµία για την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και τις συναλλαγµατικές 
ισοτιµίες κλεισίµατος στις 31 ∆εκεµβρίου για τον ισολογισµό. 
 
Οι κυριότερες τιµές συναλλάγµατος που χρησιµοποιήθηκαν για συναλλαγές και για τη 
µετατροπή τους σε ευρώ είναι: 

 
Μέση 

ισοτιµία 2016 
Μέση 

ισοτιµία 2015 

31 
∆εκεµβρίου 

2016 

31 
∆εκεµβρίου 

2015 
Βουλγαρικό Λεβ (BGN) 1,96 1,96 1,96 1,96 
Ρουµανικό Λέι (RON) 4,49 4,45 4,54 4,52 

 

 
3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος δραστηριοποιούνται σε 15 χώρες και έχουν τρεις κύριες 
δραστηριότητες, που είναι η πώληση και η διανοµή των προϊόντων κλιµατισµού Carrier & 
Toshiba HVAC, η εξυπηρέτηση µετά την πώληση (service) και η πώληση των αναλώσιµων και 
εργαλείων για τις οικιακές και εµπορικές εφαρµογές κάτω από το εµπορικό σήµα της 
TOTALINE. 
 
Tα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου στους ακόλουθους τοµείς είναι:  
 

 H Εταιρεία  

 Πωλήσεις 
Λειτουργικό 
Κέρδος 

Λειτουργικό % 
Κέρδους 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

  € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Κλιµατισµός 32.769 27.460 2.746 1.622 8% 6% 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση 
(service)  4.266 3.865 -763 -91 -18% -2% 
Αναλώσιµα - Totaline 4.671 4.215 214 150 5% 4% 

Την 31 ∆εκεµβρίου 41.706 35.539 2.196 1.680 5% 5% 

 

 O Όµιλος 

 Πωλήσεις 
Λειτουργικό 
Κέρδος 

Λειτουργικό % 
Κέρδους 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

  € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Κλιµατισµός 33.693 27.652 2.926 1.584 9% 6% 
Εξυπηρέτηση µετά την πώληση 
(service)  4.418 3.947 -727 -188 -16% -5% 

Αναλώσιµα - Totaline 4.712 4.342 232 223 5% 5% 

Την 31 ∆εκεµβρίου 42.823 35.941 2.431 1.618 6% 5% 
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4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως 
ακολούθως: 

 H Εταιρεία  

 
 Οικόπεδα και 

κτίρια      
 Λοιπός 

εξοπλισµός  

 
Ακινητοποι-
ήσεις υπό 
εκτέλεση   Σύνολο  

   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.  

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 2016 838 2.072 - 2.910 

Προσθήκες 
                           

-  37 - 37 

Πωλήσεις και διαγραφές 
                           

-  (11) - (11) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016 838 2.098 - 2.936 
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις χρήσης    
Την 1 Ιανουαρίου 2016 782 2.015 - 2.797 
Αποσβέσεις χρήσης 8 41 - 49 

Πωλήσεις και διαγραφές 
                           

-  (8) - (8) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016 790 2.048 - 2.838 
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2016 56 57 - 113 
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 48 50 - 98 

     
     

 
 Οικόπεδα και 

κτίρια      
 Λοιπός 

εξοπλισµός  

 
Ακινητοποι-
ήσεις υπό 
εκτέλεση   Σύνολο  

   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.  

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 2015 838 2.092 - 2.930 
Προσθήκες - 10 - 10 
Πωλήσεις και διαγραφές - (30) - (30) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015 838 2.072 - 2.910 
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις χρήσης    
Την 1 Ιανουαρίου 2015 769 1.998 - 2.767 
Αποσβέσεις χρήσης 13 47 - 60 
Πωλήσεις και διαγραφές - (30) - (30) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015 782 2.015 - 2.797 
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 69 94 - 162 
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2015 56 57 - 113 
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 Ο Όµιλος 

 
 Οικόπεδα 
και κτίρια      

 Λοιπός 
εξοπλισµός  

 
Ακινητοποι-
ήσεις υπό 
εκτέλεση   Σύνολο  

   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.  

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 2016 853 2.078 - 2.931 

Προσθήκες 
                           

-  50 - 50 

Πωλήσεις και διαγραφές 
                           

-  (11) - (11) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016 853 2.117 - 2.970 
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις 
χρήσης     
Την 1 Ιανουαρίου 2016 792 2.022 - 2.814 
Αποσβέσεις χρήσης 8 44 - 51 

Πωλήσεις και διαγραφές 
                           

-  (8) - (8) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016 800 2.058 - 2.858 
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2016 60 56 - 116 
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2016 53 59 - 112 

     
     

 
 Οικόπεδα 
και κτίρια      

 Λοιπός 
εξοπλισµός  

 
Ακινητοποι-
ήσεις υπό 
εκτέλεση   Σύνολο  

   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.   € χιλ.  

Κόστος     
Την 1 Ιανουαρίου 2015 853 2.096 - 2.949 
Προσθήκες - 12 - 12 
Πωλήσεις και διαγραφές - (30) - (30) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015 853 2.078 - 2.931 
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις 
χρήσης     
Την 1 Ιανουαρίου 2015 779 1.999 - 2.778 
Αποσβέσεις χρήσης 13 53 - 67 

Πωλήσεις και διαγραφές 
                           

-  (30) - (30) 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015 792 2.022 - 2.814 
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2015 74 97 - 171 
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2015 60 56 - 116 
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5.   Συµµετοχές σε θυγατρικές 
 
Το ποσοστό συµµετοχής και η λογιστική αξία των επενδύσεων στις θυγατρικές κατά την 31 
∆εκεµβρίου είναι: 
 

 Ποσοστό Συµµετοχής Αξία Συµµετοχής 

 2016 2015 2016 2015 
      € χιλ. € χιλ. 

ΑΗΙ Carrier Βουλγαρίας HVAC 100% - 1 - 
ΑΗΙ Carrier Ρουµανίας ΕΠΕ 100% 100% 1 1 
Την 31 ∆εκεµβρίου     2 1 

  

Για σκοπούς ενοποίησής οι επενδύσεις στις θυγατρικές απαλείφονται.  

 
 
6.   Φόρος Εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία 

Ο φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως µε φορολογικό 
συντελεστή 29%  (2015: 29%)    962 410  1.027 410 
Αναβαλλόµενος φόρος (265) (126)  (296) (142) 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων 697 283  731 267 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
έννοµο δικαίωµα συµψηφισµού τρέχουσας φορολογικής απαίτησης µε τρέχουσα φορολογική 
υποχρέωση και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι υπόκεινται στις ίδιες φορολογικές αρχές. Τα 
ακόλουθα ποσά, µετά από τους απαιτούµενους συµψηφισµούς εµφανίζονται στον  ισολογισµό: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. 
€ 

χιλ.  € χιλ. 
€ 

χιλ. 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.777 2.515  2.810 2.518 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις                 -   3                  -   3 
Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις  2.777 2.512  2.810 2.515 
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 Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, την 31 
∆εκεµβρίου έχει ως ακολούθως: 
 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      
Αναγνώριση δεδουλευµένων εσόδων                 

-   3  
                

-   3 
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 
υποχρεώσεων 

                
-   3  

                
-   3 

          
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      
Προσαρµογή αξίας λογαριασµών εισπρακτέων 1.923 1.768  1.930 1.768 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 159 148  160 148 
Προσαρµογή αξίας αποθεµάτων 354 329  366 329 
Αναγνώριση δεδουλευµένων δαπανών 341 270  355 273 
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων 2.777 2.515  2.810 2.518 
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων 2.777 2.512  2.810 2.515 

 

 
Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης 
Για την χρήση 2011 εώς και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες 
Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονταν υποχρεωτικά, 
υποχρεούνταν να λαµβάνουν «Εκθεση Φορολογικής συµµόρφωσης» που προβλέπεται στο 
άρθρου 65α του Ν.4174/2013, η οποία εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται 
από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 
γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης», και στη συνέχεια ο 
Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών 
το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού 
της Εταιρίας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Για την χρήση του 2016 και για 
µεταγενέστερες χρήσεις , η «Εκθεση φορολογικής Συµµόρφωσης» καθίσταται  προαιρετική και 
προσλαµβάνει χαρακτήρα πληροφοριακό για την Φορολογική Αρχή. Οι εταιρείες και 
επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται το ετήσιο πιστοποιητικό υποχρεούνται να αναθέτουν, ανά 
πέντε (5) έτη, την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σε διαφορετικό νόµιµο 
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. 
 
 
7.  Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από δοσµένες εγγυήσεις 
ύψους  €169 χιλ. (2015: €193 χιλ.), τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όµιλο. 
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8. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα την 31 ∆εκεµβρίου αναλύονταν ως ακολούθως: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Έτοιµα προϊόντα 9.232 7.326  9.964 7.326 
Αγορές υπό παραλαβή 25                 -    25 14 
Πρόβλεψη για απαξιωµένα αποθέµατα (1.155) (1.201)  (1.276) (1.201) 
Σύνολο αποθεµάτων 8.102 6.125  8.712 6.140 

 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος ελέγχουν τα αποθέµατα για τυχόν αποµείωση σε τριµηνιαία βάση, 
προκειµένου να προσδιοριστούν περίσσεια ή απαξιωµένα αποθέµατα. Το ποσό της 
πρόβλεψης εξόδου που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης ανήλθε σε 
€75 χιλ. (2015: €78 χιλ.) για τον ‘Οµιλο. 
 

9.   Εµπορικές απαιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εµπορικές απαιτήσεις την 31 ∆εκεµβρίου αναλύονταν ως ακολούθως: 
 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Πελάτες 15.829 12.374  17.917 13.402 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 4.414 2.510  1.471 560 
Γραµµάτια εισπρακτέα 
χαρτοφυλακίου                          -   9                           -   9 
Γραµµάτια σε καθυστέρηση 1.171 1.171  1.171 1.171 
Επιταγές εισπρακτέες 4.645 3.567  4.645 5.111 
Επιταγές σε καθυστέρηση 1.832 2.313  1.832 769 
Απαιτήσεις από παράγωγα                          -   8                           -   8 
Λοιπές απαιτήσεις 1.750 661  1.756 663 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 71 84  81 91 
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς 
πελάτες (8.052) (7.069)  (8.096) (7.069) 

Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 21.659 15.629  20.777 14.715 
 
 
Η τρέχουσα πιστωτική πολιτική της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχεται σε διάστηµα µεταξύ 15 
και 180 ηµερών ανάλογα µε την κατηγορία του πελάτη. Οι πελάτες ενδέχεται να επιβαρυνθούν 
µε τόκους για τις καθυστερήσεις των πληρωµών τους. 
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Η ενηλικίωση αυτών των απαιτήσεων είναι η ακόλουθη: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Εισπρακτέες εντός πιστωτικής 
περιόδου 17.375 11.465  15.763 9.922 
Εισπρακτέες µετά τη λήξη της 
πιστωτικής περιόδου 12.336 11.233  13.110 11.862 
Μείον: προβλέψεις για επισφαλείς 
πελάτες (8.052) (7.069)  (8.096) (7.069) 
Σύνολο εµπορικών απαιτήσεων 21.659 15.629  20.777 14.715 

 
 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος δηµιουργούν πρόβλεψη για όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται µη-
εισπράξιµες σε µεµονωµένη βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. 
Πριν αποδεχθούν ένα νέο πελάτη, η Εταιρεία και ο Όµιλος ερευνούν την πιστοληπτική ικανότητα 
του πελάτη και καθορίζουν τα πιστωτικά όρια για τον κάθε πελάτη. Οι πελάτες 
παρακολουθούνται σε συνεχή βάση και τα πιστωτικά όρια αναπροσαρµόζονται αναλόγως.  
 
Η ενηλικίωση των επισφαλών απαιτήσεων είναι η ακόλουθη: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Μέχρι 3 µηνών 30 309  30 309 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 599 -  599 - 

Μεταξύ 6 και 9 µηνών 217 -  217 - 

Πάνω από 9 µήνες 7.206 6.760  7.250 6.760 

Σύνολο επισφαλών απαιτήσεων 8.052 7.069  8.096 7.069 

 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν ως 
εξής: 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015 
 

2016 2015 

  € χιλ. € χιλ. 
 

€ χιλ. € χιλ. 

Την 1 Ιανουαρίου  7.069 6.758 
 

7.069 6.760 
Πρόβλεψη επισφαλών εµπορικών 
απαιτήσεων χρήσεως  984 311 

 

1.027 309 

Την 31 ∆εκεµβρίου 8.052 7.069 
 

8.096 7.069 

 

 

Η καταχώρηση και αντιστροφή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα 
λειτουργικά έξοδα. 
 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία κατείχε εξασφαλίσεις µε τη µορφή τραπεζικών εγγυήσεων, 
έναντι εµπορικών απαιτήσεων ύψους €500χιλ. (2015: €558 χιλ.) και ο  Όµιλος €590χιλ. (2015: 
€648 χιλ.). 
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10.  Μετρητά και Χρηµατικά διαθέσιµα 
 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα κατά την 31 ∆εκεµβρίου ανέρχονται σε: 
 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Ταµείο 7 3  7 3 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.798 4.076  2.990 4.946 
Σύνολο χρηµατικών διαθεσίµων 1.805 4.079  2.997 4.949 

 
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται στα ακόλουθα νοµίσµατα: 
 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Ευρώ (€) 1.616 2.779  1.629 3.076 
Βουλγαρικό Λεβ (BGN) 177 1.298  728 1.298 

Ρουµανικό Λέι (RON) 
                       

-  
                       

-   627 573 
US ∆ολάριo ($) 12 2  12 2 
Σύνολο χρηµατικών διαθεσίµων 1.805 4.079  2.997 4.949 

 

 

11.  Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις την 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Προµηθευτές 1.823 1.518  1.976 1.533 
Προκαταβολές πελατών 370 680  570 693 
Προβλέψεις 1.088 839  1.174 859 
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη  5.395 2.271  5.694 2.271 
Λοιπές υποχρεώσεις εργοδοτικών εισφορών 166 155  296 159 
Υποχρεώσεις από παράγωγα 1                -    1                -   
Λοιπές υποχρεώσεις 120 34  120 34 
Σύνολο εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 8.963 5.496  9.832 5.548 
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12.  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις περιλαµβάνουν την υποχρέωση της Εταιρείας και του 
Οµίλου προς τους εργαζόµενους, για την µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο 
της προϋπηρεσίας του καθενός, που προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο 
να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 
προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου επιβαρύνουν 
τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι 
πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω 
συνταξιοδοτήσεως µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση. 
 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου προς τους εργαζόµενους κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
αναλύονται ως ακολούθως:       

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών       
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 549 514  555 514 
Σύνολο προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 549 514  555 514 

 
 
Η κίνηση στην καθαρή υποχρέωση καθορισµένων παροχών στον ισολογισµό αναλύθηκε ως 
ακολούθως: 
  

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 514 509  514 509 
Κόστος υπηρεσίας 43 38  43 38 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 10 12  10 12 
Περικοπές / διακανονισµοί 1 61  1 61 
Καταβολές παροχών  (14) (106)  (14) (106) 

Μεταφορά υποχρέωσης στη θυγατρική (6)                   -    
               

-   
                  

-   
Σύνολο προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 548 514  555 514 
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Η κίνηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Κόστος υπηρεσίας 43 38  43 38 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 10 12  10 12 
Περικοπές / διακανονισµοί 1 61  1 61 
Σύνολο προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών 54 111 

 
55 111 

 

 

Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν στον υπολογισµό της υποχρέωσης καθορισµένων 
παροχών στο προσωπικό, αποτελούνταν από τα κάτωθι στοιχεία για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31 ∆εκεµβρίου: 
 
 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  % %  % % 
Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης 
πληθωρισµού 1,75 2,00 

 
1,75 2,00 

Ποσοστό αύξησης αποδοχών 2015-2016 2,25 3,50  2,25 3,50 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,70 1,80  1,70 1,80 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 
2112/20 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 

 
 
Τα έξοδα για τo προγράµµα καθορισµένων παροχών περιλαµβάνονται στο κόστος 
προσωπικού και παρουσιάζονται στο κόστος πωληθέντων και στα λειτουργικά έξοδα. 
 
 
13.  Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και του Οµίλου ανέρχεται σε €4.662 χιλ. και διαιρείται σε 
158.851 κοινές και ονοµαστικές µετοχές, των οποίων η ονοµαστική αξία είναι €29,35 η κάθε 
µία.   

 
14.  Αποθεµατικά 
 
Το τακτικό αποθεµατικό της µητρικής Εταιρείας και του Οµίλου των €400 χιλ. (2015: €326 χιλ.) 
σχηµατίζεται βάσει της Ελληνικής νοµοθεσίας και δεν µπορεί να διανεµηθεί.  
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15.  Λοιπά έσοδα 
 
Τα λοιπά έσοδα για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως εξής: 
 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Λοιπά έσοδα 332 333  341 336 
Έσοδα από υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης  127 22  88  -  
Σύνολο εσόδων 459 355  428 336 

 

 
 
16.  Λοιπά έξοδα 
 
Τα λοιπά έξοδα για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως εξής: 
 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Έξοδα από συναλλαγµατικές διαφορές 15 10  79 33 
Λοιπά έξοδα 249 58  252 58 

Σύνολο εξόδων 264 68  331 91 

 

 
17.  Λειτουργικά έξοδα 
 
Τα λειτουργικά έξοδα για τις χρήσεις που έληξαν 31 ∆εκεµβρίου αναλύονται ως εξής: 
 
  

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Έξοδα διάθεσης 4.933 4.553  5.332 4.877 
Έξοδα διοίκησης 2.189 2.088  2.514 2.150 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 7.121 6.640  7.846 7.027 
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Το κόστος προσωπικού που περιλαµβάνεται στο κόστος πωληθέντων και στα λειτουργικά 
έξοδα αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Κόστος προσωπικού       
Μισθοί και ηµεροµίσθια 3.078 3.130  3.351 3.307 
Εργοδοτικές εισφορές 730 657  780 693 
Συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού 92 230  92 232 

Σύνολο κόστους προσωπικού 3.900 4.017  4.223 4.232 
 
 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων σε ισοδύναµα πλήρους απασχόλησης κατά το 2016 ήταν 84 
(2015: 90) για την Εταιρεία και 96 (2015: 96) για τον Όµιλο. 
 
 
18.  Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 
αναλύονταν ως ακολούθως: 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Πιστωτικοί τόκοι  1 1  1 1 

Χρεωστικοί τόκοι  (94) (57)  (96) (61) 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 94 56  95 60 

 

 
19.  Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής προκύπτουν όταν µετατρέπουµε τα αποτελέσµατα 
χρήσης και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του υποκαταστήµατος της Βουλγαρίας και των 
θυγατρικών στη Βουλγαρία και στη Ρουµανία, οι  οποίες δραστηριοποιούνται σε ξένα 
νοµίσµατα, όπως το βουλγαρικό λέβ και το Ρουµανικό λέι, στο νόµισµα παρουσίασης µας, το 
ευρώ. Οι καθαρές κινήσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες οδήγησαν σε ζηµιά €1 χιλ. για το 
έτος 2016 και κέρδος €1 χιλ. για το 2015 και περιλαµβάνονται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 

             20.  ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου ενέχουν τον κίνδυνο έκθεσης σε πιθανούς  
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς (συµπεριλαµβανοµένου του 
συναλλαγµατικού κινδύνου και του κινδύνου διακύµανσης των τιµών των πρώτων υλών), ο 
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πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το σχέδιο πρόβλεψης και αντιµετώπισης 
επικεντρώνεται σε πιθανές απρόβλεπτες εξελίξεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές µε σκοπό 
την ελαχιστοποίηση πιθανών δυσµενών επιδράσεων στα αποτελέσµατα της Εταιρείας και του 
Οµίλου. 
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση εφαρµόζοντας τις  πολιτικές 
του Οµίλου στον οποίο ανήκει. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση αναγνωρίζει, υπολογίζει και 
αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες 
της Εταιρείας και του Οµίλου.  
 
 
Κίνδυνος Αγοράς 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία και ο Οµίλος εκτίθονται σε κίνδυνο από διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
αναφορικά µε µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, αναγνωρισµένα νοµισµατικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις που πραγµατοποιούνται σε διαφορετικά νοµίσµατα από το 
λειτουργικό της νόµισµα. Η Εταιρεία και ο Οµίλος συνάπτουν συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης επί πράξεων συναλλάγµατος προκειµένου να αντισταθµίσουν µέρος του 
συναλλαγµατικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί 
πράξεων συναλλάγµατος έχουν ηµεροµηνίες λήξης µικρότερες του έτους κατά τη λήξη της 
χρήσης και ως εκ τούτου τα κέρδη ή οι ζηµίες από τις πράξεις αυτές µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης σε διάφορες ηµεροµηνίες κατά την επόµενη χρήση. Τα ποσά αυτά 
περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσης, στα λοιπά έξοδα €9 χιλ. (2015: €1 χιλ.) τόσο για 
την Εταιρεία όσο και για τον ‘Οµιλο. 
 
Κίνδυνος τιµής 
Η Εταιρεία και ο Οµίλος δεν εκτίθονται σηµαντικά στις διακυµάνσεις των τιµών του κόστους των 
προϊόντων τους. 
 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου διενεργείται σε εταιρική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
προκύπτει από τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και 
πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και 
διενεργηµένων συναλλαγών. 
 
Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται µε την πιθανότητα, ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να 
εκπληρώσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις. Η ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική 
οικονοµία και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο 
για την εµφάνιση ζηµιών που συνδέονται µε τυχόν αδυναµία πελατών να εκπληρώσουν τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις έναντι της Εταιρείας και του Οµίλου γεγονός µε το οποίο συχνά 
βρίσκονται αντιµέτωποι τόσο η Εταιρεία όσο και Όµιλος και το οποίο αποτυπώνεται και στις 
επισφάλειες µε τις οποίες έχουν επιβαρυνθεί. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία και ο Οµίλος, κατά το 2016 και 2015, δεν αντιµετώπισαν κανένα κίνδυνο ρευστότητας, 
καθώς διαχειρίζονται αυτόν τον κίνδυνο, µε τη διατήρηση επαρκών αποθεµατικών, τραπεζικών 
µέσων,  και µε τη συστηµατική παρακολούθηση των προβλεπόµενων και πραγµατικών 
ταµειακών ροών. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του 
Οµίλου, οµαδοποιηµένες ανά ηµεροµηνία λήξης µε βάση την εναποµένουσα περίοδο κατά την 
ηµεροµηνία σύνταξης της κατάστασης οικονοµικής θέσης µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. 
Τα ποσά που εµφανίζονται στον πίνακα είναι οι συµβατικές µη προεξοφληµένες ταµιακές ροές. 
 

  H Εταιρεία  

  

 
Μέχρι 1 
έτος 

Από 1-2 
έτη 

Από 2-5 
έτη 5+ έτη 

Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 8.963 - - 549 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2016   8.963 - - 549 

       
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 5.496 - - 514 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2015   5.496 - - 514 

  

  Ο Όµιλος 

  

 
Μέχρι 1 
έτος 

Από 1-2 
έτη 

Από 2-5 
έτη 5+ έτη 

Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 9.832 - - 555 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016   9.832 - - 555 
       
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 5.548 - - 514 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2015   5.548 - - 514 

 

Κίνδυνος κεφαλαίου 
 

Ο σκοπός της Εταιρείας και του Οµίλου όταν διαχειρίζονται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσουν 
την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχουν κέρδη στους µετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσουν µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία 
θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
 
 
Εύλογες αξίες χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
 
Όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τη µορφή χρηµατικών διαθεσίµων, καταθέσεων, 
επενδύσεων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, οι τρέχουσες αξίες τους είναι µια 
λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών τους. 
 
Η εύλογη αξία απαιτήσεων και υποχρεώσεων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία εκτός και αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται µια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων 
των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της Εταιρείας και του Οµίλου: 
 
 

  H Εταιρεία  

  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 

 
 

2016 2015 2016 2015 
Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

 
 

    
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 

 
    

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 169 193 169 193 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 21.659 15.629 21.659 15.629 
Χρηµατικά διαθέσιµα 10 1.805 4.079 1.805 4.079 

 
     

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 9.512 6.010 9.512 6.010 
Σύνολο   14.121 13.890 14.121 13.890 

 
 
 

  Ο Όµιλος 

  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 

 
 

2016 2015 2016 2015 
Σηµείωση € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

 
 

    
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

    
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7 169 193 169 193 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 9 20.777 14.715 20.777 14.715 

Χρηµατικά διαθέσιµα 10 2.997 4.949 2.997 4.949 
 

     
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  11, 12 10.386 6.062 10.386 6.062 
Σύνολο   13.557 13.795 13.557 13.795 

 

 
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 δεν υπήρξαν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
που επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 
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21.   ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Λειτουργικές Μισθώσεις 
 
Το σύνολο των ελάχιστων µελλοντικών καταβολών µισθωµάτων από τις µη-ακυρούµενες 
λειτουργικές µισθώσεις κατά την 31 ∆εκεµβρίου αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Μέχρι ενός έτους  483 476  537 504 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών  759 1.116  892 1.163 
Μελλοντικές ελάχιστες καταβολές 
µισθωµάτων 1.242 1.591  1.429 1.667 

 
 
Το σύνολο των εξόδων λειτουργικών µισθώσεων που περιλαµβάνεται στα λειτουργικά έξοδα 
για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου ήταν ως ακολούθως: 
 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Εγκαταστάσεις και µηχανολογικός 
εξοπλισµός 239 294  350 333 
Οικόπεδα και κτίρια 278 285  300 285 

Σύνολο εξόδων λειτουργικών µισθώσεων 518 578  651 618 
 
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  
  
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εµπλέκονται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρεία 
και ο Όµιλος επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και 
αξιολογούν τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενοι εν µέρει στην άποψη των νοµικών υπηρεσιών. Εάν 
η ενδεχόµενη ζηµιά από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το 
ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία και ο Όµιλος αναγνωρίζούν µια υποχρέωση για 
την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του 
αν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της 
∆ιοίκησης. Η διοίκηση της Εταιρείας και του Οµίλου πιστεύει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση 
προκύψει για την Εταιρεία και τον Όµιλο, ως αποτέλεσµα των νοµικών αυτών υποθέσεων, δεν 
θα έχει σηµαντική δυσµενή επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσης, στις ταµειακές ροές ή στη 
συνολική χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου, ως σύνολο. 
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22.  Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
(α)  Συναλλαγές µε συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Η Εταιρεία και ο Όµιλος πραγµατοποίησαν τις παρακάτω συναλλαγές µε συνδεδεµένες 
εταιρείες: 
 

 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 

  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 

Αγορές εµπορευµάτων 27.808 19.767  28.115 19.767 

Έσοδο από υπηρεσίες 651 204  546 177 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 7.507 2.482  1.420 801 

Έξοδο από υπηρεσίες 43 16  63 18 

Έσοδα διοικητικής υποστήριξης 127 22  88                   -   

 

 
Την 31 ∆εκεµβρίου, η Εταιρεία και ο Όµιλος είχαν τα ακόλουθα υπόλοιπα µε συνδεδεµένες 
εταιρείες: 
 
 
 

 H Εταιρεία   Ο Όµιλος 

 2016 2015  2016 2015 
  € χιλ. € χιλ.  € χιλ. € χιλ. 
Απαιτήσεις 4.414 2.510  1.471 560 
Υποχρεώσεις 5.395 2.271  5.695 2.271 
Υπόλοιπο (υποχρεώσεων) / 
απαιτήσεων (981) 239  (4.224) (1.711) 

 

 
(β)  AHI Carrier FZC 
 
Την 31 ∆εκεµβρίου 2016, η AHI Carrier FZC κατείχε το 100% (2015: 100%) του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και του Οµίλου. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, η Εταιρεία και 
ο ‘Οµιλος αγόρασαν από την AHI Carrier FZC προϊόντα αξίας €272 χιλ. (2015: €494 χιλ.) και 
υπηρεσίες €5 χιλ. (2015: €6 χιλ.)  και πούλησαν προϊόντα αξίας €3 χιλ. (2015: €46 χιλ.)  και 
παρείχαν υπηρεσίες €3 χιλ. (2015: €8 χιλ.)  Την 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Εταιρεία και ο ‘Οµιλος 
είχαν €1 χιλ. απαίτηση έναντι της  AHI Carrier FZC (2015: €0 χιλ.), και συνολική υποχρέωση €62 
χιλ. (2015: €29 χιλ.). Τα ποσά αυτά περιλαµβάνονται στις συνολικές συναλλαγές µε τις 
συνδεδεµένες εταιρείες της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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(γ)  Συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται παρακάτω: 
 H Εταιρεία  

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Όνοµα Εταιρείας 
Αγορές 

εµπορευµάτων 
Πωλήσεις 

εµπορευµάτων 
Έσοδο από 
υπηρεσίες 

Έξοδο από 
υπηρεσίες 

AHI CARRIER CZ s.r.o.           -             -          485            -   
         

66            -             -             -   

AHI CARRIER FZC 
       

272  
       

494             3  
         

46  
           

3  
           

8  
           

5  
           

6  

AHI CARRIER GmbH 
         

16            -              6  
           

3  
       

143  
           

1            -             -   

AHI CARRIER ROMANIA SRL           -             -       2.604  
    

1.681  
         

88  
         

49            -             -   

AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD           -             -       3.483            -   
         

57            -             -             -   
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET 
AS 

       
249  

       
574            -             -   

           
6            -             -             -   

CARRIER CORPORATION 
       

192  
         

97            -             -             -             -   
           

6            -   

CARRIER ERCD 
    

1.238  
       

739            -             -             -             -             -             -   

CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ           -             -          864  
       

625  
         

50  
         

34            -             -   
CARRIER REFRIG.OPERAT.CZECH 
REP.SRO 

    
2.389  

    
1.686            -             -   

           
3  

           
2            -             -   

CARRIER SCS 
    

5.952  
    

3.671  
          

(2)           -   
         

45  
         

21  
         

32  
           

8  
CENTURY CARRIER RESIDENTIAL AIR-
CON 

    
4.454  

    
1.646            -             -   

       
271  

         
86            -             -   

CIAT ITALIA S.R.L. 
         

37  
         

13            -             -             -             -             -             -   

CLK CORPORATION           -   
       

147            -             -             -             -             -             -   
COMPAGNIE 
INDUST.D'APPLIC.THERMIQUE 

         
52            -             -             -             -             -             -             -   

COMPANIA INDUS.DE APLIC.TERMICAS 
SA 

         
68            -             -             -             -             -             -             -   

MIDEA ELECTRIC TRADING CO.PTE.LTD 
(SI 

    
1.662  

    
1.918            -             -             -             -             -             -   

PROFROID (CARRIER SCS) 
         

54  
         

78            -             -   
           

2            -             -             -   

TFD SNC           -             -             -   
       

128            -   
           

4            -             -   

TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO LTD 
    

8.374  
    

5.751            -             -   
         

43  
         

17            -             -   

TOSHIBA CARRIER CORPORATION 
    

1.073  
    

2.449            -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S 
    

1.159            -             -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER SALES SHANGHAI CO 
         

92  
         

47            -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER UK LTD 
       

410  
       

443            -             -             -   
           

1            -             -   

Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 
         

62  
         

14           64            -   
           

3  
           

3  
           

1  
           

2  

Σύνολο 27.808 19.767 7.507 2.482 778 226 43 16 

 Στα έσοδα από υπηρεσίες περιλαμβάνονται και τα έσοδα διοικητικής υποστήριξης. 
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 Ο Όµιλος 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 

Όνοµα Εταιρείας 
Αγορές 

εµπορευµάτων 
Πωλήσεις 

εµπορευµάτων 
Έσοδο από 
υπηρεσίες 

Έξοδο από 
υπηρεσίες 

AHI CARRIER CZ s.r.o.           -             -   
        

485            -   
          

66            -             -             -   

AHI CARRIER FZC 
        

272  
        

494  
            

3  
          

46  
            

3  
            

8  
            

5  
            

6  

AHI CARRIER GmbH 
          

20            -   
            

6  
            

3  
        

143  
            

1            -   
            

1  

AHI CARRIER ROMANIA SRL           -             -              -              -             -             -   

AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD           -             -              -              -             -             -   
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET 
AS 

        
249  

        
574            -             -   

            
6            -             -             -   

CARRIER CORPORATION 
        

192  
          

97            -             -             -             -   
            

6            -   

CARRIER ERCD 
     

1.238  
        

739            -             -             -             -             -             -   

CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ           -             -   
        

864  
        

625  
          

50  
          

34            -             -   
CARRIER REFRIG.OPERAT.CZECH 
REP.SRO 

     
2.542  

     
1.686            -             -   

            
3  

            
2            -             -   

CARRIER SCS 
     

6.103  
     

3.671  
          

(2)           -   
          

45  
          

21  
          

32  
            

8  
CENTURY CARRIER RESIDENTIAL AIR-
CON 

     
4.454  

     
1.646            -             -   

        
271  

          
86            -             -   

CIAT ITALIA S.R.L. 
          

37  
          

13            -             -             -             -             -             -   

CLK CORPORATION           -   
        

147            -             -             -             -             -             -   
COMPAGNIE 
INDUST.D'APPLIC.THERMIQUE 

          
52            -             -             -             -             -             -             -   

COMPANIA INDUS.DE APLIC.TERMICAS 
SA 

          
68            -             -             -             -             -             -             -   

MIDEA ELECTRIC TRADING CO.PTE.LTD 
(SI 

     
1.662  

     
1.918            -             -             -             -             -             -   

PROFROID (CARRIER SCS) 
          

54  
          

78            -    -  
            

2            -             -             -   

TFD SNC           -             -             -   
        

128            -   
            

4            -             -   

TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO LTD 
     

8.374  
     

5.751            -             -   
          

43  
          

17            -             -   

TOSHIBA CARRIER CORPORATION 
     

1.073  
     

2.449            -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S 
     

1.159            -             -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER SALES SHANGHAI CO 
          

92  
          

47            -             -             -             -             -             -   

TOSHIBA CARRIER UK LTD 
        

410  
        

443            -             -             -   
            

1  
            

5            -   

Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 
          

62  
          

14  
          

64            -   
            

3  
            

3  
          

16  
            

3  

Σύνολο 28.115 19.767 1.420 801 633 177 63 18 

Στα έσοδα από υπηρεσίες περιλαμβάνονται και τα έσοδα διοικητικής υποστήριξης. 
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 Τα υπόλοιπα µε τις συνδεδεµένες εταιρείες αναλύονται παρακάτω: 

 

 H Εταιρεία  

 2016 2015 2016 2015 

 € χιλ. € χιλ. € χιλ. € χιλ. 
Όνοµα Εταιρείας Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
AHI CARRIER FZC            1            -            62           29  
AHI CARRIER CZ s.r.o.        492            -             -             -   
AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD     1.266            -             -             -   
AHI CARRIER ROMANIA SRL     1.696      1.950            -             -   
AHI CARRIER GmbH          73             4            -             -   
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS           -             -            28         250  
CARRIER CORPORATION           -             -            30             3  
CARRIER ERCD           -             -          138         120  
CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ        820         501            -             -   
CARRIER REFRIG.OPERAT.CZECH REP.SRO            3             2         770         522  
CARRIER SCS          10             8      1.527         602  
CENTURY CARRIER RESIDENTIAL AIR-CON          26           41      1.165         218  
MIDEA ELECTRIC TRADING CO.PTE.LTD (SINGAPORE)           -             -          218         396  
TOSHIBA CARRIER CORPORATION           -             -          212           32  
TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S           -             -       1.159            -   
TOSHIBA CARRIER SALES SHANGHAI CO           -             -             -            14  
TOSHIBA CARRIER UK LTD           -              1           63           21  
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες          27             4           22           64  

Σύνολο 4.414 2.510 5.395 2.271 

 
 
 

 Ο Όµιλος    
 2016 2015 2016 2015 

 € χιλ. € χιλ. € χιλ. 
€ 

χιλ. 
Όνοµα Εταιρείας Απαιτήσεις   Υποχρεώσεις   
AHI CARRIER FZC             1            -             62            29  
AHI CARRIER CZ s.r.o.         492            -             -             -   
AHI CARRIER HVAC BULGARIA EOOD           -             -             -             -   
AHI CARRIER ROMANIA SRL           -             -             -             -   
AHI CARRIER GmbH           73              4            -             -   
ALARKO CARRIER SANAYI VE TICARET AS           -             -             28          250  
CARRIER CORPORATION           -             -             30              3  
CARRIER ERCD           -             -           138          120  
CARRIER FRIGEL ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ         820          501            -             -   
CARRIER REFRIG.OPERAT.CZECH REP.SRO             3              2          919          522  
CARRIER SCS           10              8       1.678          602  
CENTURY CARRIER RESIDENTIAL AIR-CON           26            41       1.165          218  
MIDEA ELECTRIC TRADING CO.PTE.LTD 
(SINGAPORE)           -             -           218          396  
TOSHIBA CARRIER CORPORATION           -             -           212            32  
TOSHIBA CARRIER EUROPE S.A.S           -             -        1.159            -   
TOSHIBA CARRIER SALES SHANGHAI CO           -             -             -             14  
TOSHIBA CARRIER UK LTD             5              1            63            21  
Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες           41              4            22            64  
Σύνολο 1.471 560 5.695 2.271 
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(δ)  Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Ανώτατης ∆ιοίκησης  
 
Κατά την χρήση 2016 και 2015, οι αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών 
Στελεχών της Εταιρείας και του Οµίλου ανήλθαν στο ποσό των €771 χιλ. (2015: €635 χιλ.). Κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας και 
του Οµίλου από και προς τα µέλη της ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικά Στελέχη. 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συναλλαγές µε άλλα συνδεδεµένα µέρη για τις χρήσεις που έληξαν 
την 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015. 
 
 
23.   Μεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα 

 
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 
καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και τον Όµιλο, 
για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2017 

 

 

Η Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνουσα 
Σύµβουλος O Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

  

  

  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ∆ΗΜΑ QAMAR RISVI 
Α∆Τ ΑΝ 007393 Aρ.∆ιαβατηρίου 761209546 

 

 

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής Ο Λογιστής 
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