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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ & ΚΣΙΡΙΟΤ

1

Γραφεία

Διεφθυνςη
Θζςθ Ποφςι - Λζδι
ΤΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Δήμοσ
Παιανία

Νομόσ
Αττικισ

Χώρα
Ελλάδα

Μετρθτά
Κατακζςεισ όψεωσ
ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
30.06.2014
4.511.331,58 Αξία ενεργητικοφ βάςει Δ.Π.Χ.Α.
68.196.073,55
Αξία αποτίμθςθσ ακινιτων βάςει Ν.2778/1999
% αποτιμθμζνων ακινιτων επί ενεργθτικοφ

Απαιτήςεισ
Τποχρεώςεισ

Αξία διακεςίμων
% διακεςίμων επί ενεργθτικοφ

30.06.2014
133.180.523,51
125.074.794,00
93,91%

ΑΞΙΕ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
ΑΞΙΑ
% ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΙΜΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε Σ.Μ.
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2014
30.06.2014
Οικόπεδο
Κτίριο
(1)
(2)
(3)
(4)
35.669,80
61.671,57 81.804.121,73
38.051.415,16 125.074.794,00
94,60%
35.669,80
61.671,57 81.804.121,73
38.051.415,16 125.074.794,00
94,60%
199,36
7.133.950,61
7.134.149,97
5,40%
132.208.943,97
100,00%
31.12.2013
129.784.067,13
7134149,97
123.321.247,00
95,02%

7.134.149,97
5,36%

ΤΠΕΡΑΞΙΑ
(3) - (1)
43.270.672,27
43.270.672,27

ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΗΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

ΜΙΘΩΣΗ

Γραφεία

COSMOTE Α.Ε.

ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

4.582.495,45
3,53%

Σεκεηώσεης:

1. Η Εταιρεία ζχει πλιρθ κυριότθτα επί του ακινιτου τθσ.
2. Επί του ακινιτου αυτοφ ζχει εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ υπζρ των ομολογιοφχων δανειςτϊν ιτοι τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, τθσ Εμπορικισ Σράπεηασ και τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, για ποςό € 106.000.000,00.
3. Σθν 15 Φεβρουαρίου 2013 μεταβιβάςτθκε το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ», ζναντι ποςοφ € 56.166.319,51. Επί του ςυνόλου των μετοχϊν αυτϊν ζχει ςυςτακεί ενζχυρο υπζρ των ομολογιοφχων δανειςτϊν που αναφζρονται ςτθ θμείωςθ 2, για όλα τα ποςά που τουσ οφείλονται δυνάμει του από 02.12.11 προγράμματοσ
ζκδοςθσ ομολογιακοφ δανείου ποςοφ μζχρι € 135.790.540,00.
4. Η Αξία Αποτίμθςθσ 30.06.2014 αναφζρεται ςτθν αξία του ακινιτου, όπωσ προςδιορίςκθκε ςτισ 30.06.2014, από τθν ανεξάρτθτθ εκτιμιτρια Μαρία Βλαχόγιαννθ ςφμφωνα με το αρ. 25 του Ν.2778/1999 όπωσ ιςχφει.Σο ποςοςτό επί του ςυνόλου των επενδφςεων ζχει υπολογιςκεί με βάςθ τθν αξία του ακινιτου όπωσ αποτιμικθκε από τθν ανεξάρτθτθ εκτιμιτρια κα Μαρία Βλαχόγιαννθ.
5. Η Εταιρεία επζλεξε τθ δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο κακεςτϊσ ΦΠΑ τθσ υφιςτάμενθσ επαγγελματικισ μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 17 του ν.4110/23.1.2013. φμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, θ Εταιρεία αιτικθκε τθν ζκπτωςθ του ΦΠΑ των ειςροϊν με τον οποίο είχε επιβαρυνκεί θ καταςκευι του ακινιτου, φψουσ €7.711.006,29, με αποτζλεςμα τθν ιςόποςθ μείωςθσ τθσ αξίασ κτιςθσ του ακινιτου.

ΑΘΗΝΑ, 30.07.2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟ ΜΕΛΟ Δ..

ΣΟ ΜΕΛΟ Δ..

ΘΗΡΕΙΑ ΜΕΑΡΗ
ΑΔΣ ΑΑ003175

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΚΑΡΤΣΙΝΟ
ΑΔΣ ΑΚ801025

ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΔΣ Ρ486935

Ζκθεςη ευρημάτων από τη διενζργεια προςυμφωνημζνων διαδικαςιών επί τησ “Κατάςταςησ Επενδφςεων”

Χατδεπαύιοσ Σουηαλός &
Κακπάλες Α.Ε.
Ορθωτοί Ειεγθτές &
Επητεηρεκατηθοί Σύκβοσιοη
Φραγθοθθιεσηάς 3α & Γραληθού
151 25 Μαρούση
Αζήλα
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε.120

Προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ «ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
(Για κοινοποίθςθ προσ τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ)
Διενεργιςαμε τισ διαδικαςίεσ που ςυμφωνικθκαν με τθν από 7 Ιουλίου 2014 επιςτολι ανάκεςθσ ζργου, όπωσ απαρικμοφνται κατωτζρω αναφορικά με τθν Κατάςταςθ Επενδφςεων τθσ 30θσ Ιουνίου 2014 τθσ Εταιρείασ «ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (εφεξισ ι
«Εταιρεία»), κατά τθν 30 Ιουνίου 2014 και απεικονίηονται ςτθν ανωτζρω κατάςταςθ. Διενεργιςαμε τθν εργαςία αυτι ςφμφωνα με το Διεκνζσ Πρότυπο υναφϊν Τπθρεςιϊν 4400 «Ανακζςεισ για τθν Εκτζλεςθ Προςυμφωνθμζνων Διαδικαςιϊν Αναφορικά με Χρθματοοικονομικι Πλθροφόρθςθ». Ευκφνθ μασ είναι να εκτελζςουμε τισ κατωτζρω
προςυμφωνθμζνεσ διαδικαςίεσ και να ςασ γνωςτοποιιςουμε τα ευριματά μασ .
Διαδικαςίεσ που διενεργήθηκαν

υγκεκριμζνα οι διαδικαςίεσ που διενεργιςαμε ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
1. Η ανωτζρω Κατάςταςθ Επενδφςεων εμπεριζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται από το άρκρο 25 του Ν.2778/1999, όπωσ ιςχφει και από τθν απόφαςθ 8/259/19.12.2002 του Δ.. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, όπωσ τροποποιικθκε από τθν απόφαςθ 10/566/26.10.2010, που αφορά ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία .
2. Η περιγραφι του ακινιτου που εμφανίηεται ςτθν ανωτζρω Κατάςταςθ Επενδφςεων, ςτισ ςτιλεσ «Περιγραφι Ακινιτου» προκφπτει από αυτι τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Εκτιμιτριασ Μαρίασ Βλαχόγιαννθ με θμερομθνία 30 Ιουνίου 2014 .
3. Η εφλογθ αξία τθσ ανωτζρω επζνδυςθσ ςε ακίνθτο που εμφανίηεται ςτθ ςτιλθ «Αξία Αποτίμθςθσ 30/06/2014» προκφπτει από αυτι τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Εκτιμιτριασ Μαρίασ Βλαχόγιαννθ με θμερομθνία 30 Ιουνίου 2014.
4. Η ςυνολικι εφλογθ αξία τθσ επζνδυςθσ ςτο ακίνθτο, που αναφζρεται ςτθν ανωτζρω Κατάςταςθ Επενδφςεων, ςυμφωνεί με τθν αντίςτοιχθ αξία των Επενδφςεων ςε Ακίνθτα, όπωσ αυτι προκφπτει από τα βιβλία τθσ εταιρείασ που τθροφνται με λογιςτικζσ πρακτικζσ που είναι ςφμφωνεσ με τα Λογιςτικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό
Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920 κατά τθν 30θ Ιουνίου 2014.
5. Η λογιςτικι αξία του υπολοίπου των Απαιτιςεων, Τποχρεϊςεων και θ Αξία Ενεργθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτθν ανωτζρω Κατάςταςθ Επενδφςεων - θ οποία ζχει ςυνταχκεί με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ - ζχουν εξαχκεί από τα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρείασ που ζχουν τθρθκεί με λογιςτικζσ πρακτικζσ που είναι ςφμφωνεσ με τα Λογιςτικά
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελλθνικό Γενικό Λογιςτικό χζδιο και τισ διατάξεισ των άρκρων 42α ζωσ και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, κατά τθν 30θ Ιουνίου 2014.
6. Επιβεβαιϊςαμε τθν ορκότθτα των αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν από τα οποία προζκυψαν τα παρουςιαηόμενα κονδφλια τθσ Κατάςταςθσ Επενδφςεων τθσ 30θ Ιουνίου 2014.
Ευρήματα
Από τθν διενζργεια των ανωτζρω προςυμφωνθμζνων διαδικαςιϊν δεν προζκυψε κάποιο εφρθμα.
Δεδομζνου ότι θ διενζργεια των προαναφερόμενων διαδικαςιϊν δεν αποτελεί ζλεγχο ι επιςκόπθςθ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου ι τα Διεκνι Πρότυπα Ανάκεςθσ Εργαςιϊν Επιςκόπθςθσ δεν εκφράηουμε οποιαδιποτε άλλθ διαβεβαίωςθ πζραν των όςων αναφζρουμε ανωτζρω.
Αν είχαμε διενεργιςει επιπρόςκετεσ διαδικαςίεσ ι αν είχαμε διενεργιςει ζλεγχο ι επιςκόπθςθ ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Ελζγχου ι τα Διεκνι Πρότυπα Ανάκεςθσ Εργαςιϊν Επιςκόπθςθσ, ενδεχομζνωσ να είχαν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μασ άλλα κζματα, τα οποία κα ςασ γνωςτοποιοφςαμε.
Περιοριςμόσ Χρήςησ
Η Ζκκεςι μασ ςυντάχκθκε αποκλειςτικά για το ςκοπό που αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφο τθσ παροφςασ απευκφνεται αποκλειςτικά προσ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί για οποιοδιποτε άλλο ςκοπό ι να διανεμθκεί ςε τρίτουσ.
Η Ζκκεςι μασ αφορά τθν Κατάςταςθ Επενδφςεων τθσ 30θσ Ιουνίου 2014, που αναλφεται ανωτζρω και δεν επεκτείνεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςτο ςφνολό τουσ.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014
Η Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ

Μπεάτε Ράντουλφ
ΑΜ.ΟΕΛ.37541

