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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ & ΚΣΗΡΙΟΤ

1

Γραφεία

Διεφθυνςη
Ικάρου & SR 14δΝ, Θζςθ «Ποφςι Λζδι»
ΤΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΣΩΝ

ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
Δήμοσ
Παιανία

Νομόσ
Αττικισ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Ε Σ.Μ.
Οικόπεδο
Κτίριο
35.669,80
61.671,57
35.669,80
61.671,57

Χώρα
Ελλάδα

Μετρθτά
Κατακζςεισ όψεωσ
ΤΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΙΜΩΝ
ΤΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
30.06.2015
53.151 Αξία ενεργητικοφ βάςει Δ.Π.Χ.Α.
64.023.781
Αξία αποτίμθςθσ ακινιτων βάςει Ν.2778/1999
% αποτιμθμζνων ακινιτων επί ενεργθτικοφ

Απαιτήςεισ
Τποχρεώςεισ

Αξία διακεςίμων
% διακεςίμων επί ενεργθτικοφ

30.06.2014
140.929.001

31.12.2014
139.624.522

124.073.000
88,04%

125.412.105
89,82%

16.802.849
11,92%

14.129.679
10,12%

ΑΞΙΕ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
ΑΞΙΑ
% ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΙΜΗΗ
ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
ΑΞΙΑ ΚΣΗΗ
ΑΞΙΑ
30.06.2015
30.06.2015
(1)
(2)
(3)
(4)
81.804.121,73
38.051.415,16 124.073.000,00
88,07%
81.804.121,73
38.051.415,16 124.073.000,00
88,07%
299,95
16.802.549,53
16.802.849,48
11,93%
140.875.849,48
100,00%
31.12.2013
135.437.525
7134149,97
123.321.247
91,05%

ΤΠΕΡΑΞΙΑ
(3) - (1)
42.268.878,27
42.268.878,27

ΣΡΕΧΟΤΑ ΧΡΗΗ
ΑΚΙΝΗΣΟΤ

ΜΙΘΩΣΗ

Γραφεία

COSMOTE Α.Ε.

ΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

4.582.495
3,38%

Σεκεηώσεης:

1. Η Εταιρεία ζχει πλιρθ κυριότθτα επί του ακινιτου τθσ.
2. Επί του ακινιτου αυτοφ ζχει εγγραφεί προςθμείωςθ υποκικθσ υπζρ τθσ "Σράπεηασ Πειραιϊσ Α.Ε." ωσ εκπρόςωποσ για λογαριαςμό τθσ και για λογαριαςμό των ομολογιοφχων δανειςτϊν ιτοι τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, τθσ Alpha Bank (πρ. Εμπορικισ Σράπεηασ) και τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, για ποςό € 106,0 εκατ.
3. Επί του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ 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 € 135,8 εκατ.
4. Η Αξία Αποτίμθςθσ 30.06.2015 αναφζρεται ςτθν αξία του ακινιτου, όπωσ προςδιορίςκθκε ςτισ 30.06.2015, από τουσ ανεξάρτθτουσ τακτικοφσ εκτιμθτζσ ςφμφωνα με τα Δ.Π.X.A. και Δ.Ε.Π και 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 τουσ ανεξάρτθτουσ τακτικοφσ εκτιμθτζσ. θμειϊνεται ότι οι τελευταίεσ
πολιτικο-οικονομικζσ εξελίξεισ (ανακοίνωςθ δθμοψθφίςματοσ τθν 26θ Ιουνίου και επιβολι ελζγχου ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων τθν 29θ Ιουνίου) ζχουν λθφκεί υπ' όψιν τθν 30.06.2015 ςτο πλαίςιο τθσ βαςικισ εκτιμθτικισ προςζγγιςθσ. Ειδικότερα για τον κλάδο των ακινιτων (τα οποία δεν είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα περιουςιακά ςτοιχεία, δθλ. είναι non-liquid assets), τα οποιαδιποτε οικονομικά γεγονότα αναμφιςβιτθτα
επιδροφν ςτθν κινθτικότθτα τθσ αγοράσ και ςυνακόλουκα ςτθν πορεία των ενοικίων ενϊ μεςο-μακροπρόκεςμα, ςτο βακμό που κα επθρεαςτεί περαιτζρω (αρνθτικά ι κετικά) θ οικονομία, κα επθρεαςτοφν και οι αξίεσ. Λαμβάνοντασ υπ' όψιν ότι θ κατάςταςθ αυτι είναι πρωτόγνωρθ ςε ςχζςθ με τθν κανονικότθτα ςτθ λειτουργία των αγορϊν χριματοσ και κεφαλαίων, θ Εταιρεία κα παρακολουκεί τισ τάςεισ που κα εκδθλωκοφν
ςτθν κτθματαγορά τουσ προςεχείσ μινεσ. το πλαίςιο αυτό επιςθμαίνουμε ότι παρά τουσ υφιςτάμενουσ παράγοντεσ αυξθμζνθσ εκτιμθτικισ αβεβαιότθτασ, το εξαγόμενο αποτζλεςμα αποτελεί τθ βζλτιςτθ εκτίμθςθ των επενδυτικϊν ακινιτων τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τα δεδομζνα που κατζςτθ δυνατόν να ςυλλζξουνε οι ανεξάρτθτοι τακτικοί εκτιμθτζσ, υπό τισ παροφςεσ περιςτάςεισ και τουσ υφιςτάμενουσ περιοριςμοφσ.
5. τισ κατακζςεισ όψεωσ περιλαμβάνονται δεςμευμζνα ποςά φψουσ € 8,4 εκατ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο πρόγραμμα ζκδοςθσ κοινοφ ομολογιακοφ δανείου που ζχει εκδϊςει θ Εταιρεία.

ΜΑΡΟΤΙ, 31.07.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΣΟ ΜΕΛΟ Δ..

ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΚΑΡΤΣΙΝΟ
ΑΔΣ ΑΚ801025

ΘΗΡΕΙΑ ΜΕΑΡΗ
ΑΔΣ ΑΑ003175

ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΔΣ Ρ486935

Ζκθεςη ευρημάτων από τη διενζργεια προςυμφωνημζνων διαδικαςιών επί τησ “Κατάςταςησ Επενδφςεων”
Προσ το Διοικητικό υμβοφλιο τησ Εταιρείασ «ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»
(Για κοινοποίηςη προσ την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράσ)

Χατδεπαύιοσ Σουηαλός &
Κακπάλες Α.Ε.
Ορθωτοί Ειεγθτές &
Επητεηρήκατηθοί Σύκβοσιοη
Φραγθοθθιεσηάς 3α & Γραληθού
151 25 Μαρούση
Αζήλα
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Διενεργιςαμε τισ διαδικαςίεσ που ςυμφωνικθκαν με τθν από 8 Ιουλίου 2015 επιςτολι ανάκεςθσ ζργου, όπωσ απαρικμοφνται κατωτζρω αναφορικά με τθν Κατάςταςθ
Επενδφςεων τθσ 30θσ Ιουνίου 2015 τθσ Εταιρείασ «ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (εφεξισ θ «Εταιρεία»), που καταρτίςκθκαν με θμερομθνία αναφοράσ τθν 30θ Ιουνίου 2015 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.

Ευρήματα

Διαδικαςίεσ που διενεργήθηκαν

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.

Από τθ 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.

υγκεκριμζνα οι διαδικαςίεσ που διενεργιςαμε ςυνοψίηονται ωσ εξισ:
1. Εξακρίβωςθ ότι θ 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.

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςθμείωςθ 4 τθσ κατάςταςθσ επενδφςεων, όπου γίνεται αναφορά ςτισ ιδιάηουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα και ςτισ ενδεχόμενεσ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν αποτίμθςθ του επενδυτικοφ ακινιτου τθσ Εταιρείασ.
Περιοριςμόσ Χρήςησ

2. Eξακρίβωςθ ότι θ περιγραφι του ακινιτου που εμφανίηεται ςτθν ανωτζρω Κατάςταςθ Επενδφςεων, ςτθ ςτιλθ «Περιγραφι Ακινιτου» προκφπτει από αυτι τθσ ςχετικισ
ζκκεςθσ των Ανεξάρτθτων Εκτιμθτϊν «Π. Δανόσ & υνεργάτεσ ΑΕ» και «Ακθναϊκι Οικονομικι ΕΠΕ» με θμερομθνία αναφοράσ τθν 30θ Ιουνίου 2015.

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.

3. Εξακρίβωςθ ότι θ εφλογθ αξία τθσ ανωτζρω επζνδυςθσ ςε ακίνθτο που εμφανίηεται ςτθ ςτιλθ «Αξία Αποτίμθςθσ 30/06/2015» προκφπτει από αυτι τθσ ςχετικισ ζκκεςθσ
των Ανεξάρτθτων Εκτιμθτϊν «Π. Δανόσ & υνεργάτεσ ΑΕ» και «Ακθναϊκι Οικονομικι ΕΠΕ» με θμερομθνία αναφοράσ τθν 30θ Ιουνίου 2015.

Η Ζκκεςι μασ αφορά τθν Κατάςταςθ Επενδφςεων τθσ 30θσ Ιουνίου 2015, που αναλφεται ανωτζρω και δεν επεκτείνεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ ςτο ςφνολό τουσ.
Ακινα, 31 Ιουλίου 2015

4.
Εξακρίβωςθ ότι θ 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 Διεκνι Πρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ που ζχουν γίνει αποδεκτά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2015.

5.
Εξακρίβωςθ ότι θ λογιςτικι αξία των υπολοίπων των Απαιτιςεων, των Τποχρεϊςεων και θ Αξία Ενεργθτικοφ που περιλαμβάνονται ςτθν ανωτζρω Κατάςταςθ
Επενδφςεων ζχουν εξαχκεί από τα λογιςτικά βιβλία τθσ Εταιρείασ με θμερομθνία 30 Ιουνίου 2015 τα οποία τθροφνται με ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ςφμφωνα με τα
Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ που ζχουν γίνει αποδεκτά ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2015.
6. Εξακρίβωςθ τθσ ορκότθτασ των αρικμθτικϊν υπολογιςμϊν από τα οποία προζκυψαν τα παρουςιαηόμενα κονδφλια τθσ Κατάςταςθσ Επενδφςεων τθσ 30θσ Ιουνίου 2015.

Μπεάτε Ράντουλφ
ΑΜ.ΟΕΛ.37541
Deloitte.
Χατηθπαφλου οφιανόσ & Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρία
Ορκωτϊν Ελεγκτϊν & υμβοφλων Επιχειριςεων
Φραγκοκκλθςιάσ 3α & Γρανικοφ, 151 25 Μαροφςι
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