PASAL DEVELOPMENT S.A
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε
Αρ. ΓΕ.ΜΗ 861301000
Αρ. Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29
∆ιεύθυνση έδρας εταιρίας : Λ. Κηφισίας 116 & ∆αβάκη 1

Αθήνα ΤΚ 11526

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η ∆εκεµβρίου 2016
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Συνιστούµε λοιπόν στον
αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ποσά εκφρασµένα σε €

Εποπτεύουσα αρχή:

∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως,Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας :

www .pasal.gr

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ετήσιων
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων :

Η Εταιρία

Ο Όµιλος

20 Απριλίου 2017

Λειτουργικές δραστηριότητες

1.01-31.12.2016

1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Σωτήριος Θεοδωρίδης - Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Κων/νος Μαρκάζος -Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό µέλος

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

-20.346.598,51

-26.426.381,43

-9.523.437,64

-25.875.596,20

Παναγιώτα Παπαναστασίου- Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος
Θεόδωρος Αποστολίδης - Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος

Αποσβέσεις

85.775,83

111.933,39

26.748,26

27.466,96

Προβλέψεις

24.570,00

-4.616,00

15.371,00

Παναγιώτης Τρουµπούκης - Μέλος του ∆.Σ. - Ανεξάρτητο µε εκτελεστικό µέλος

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής

-7.992,00

16.541.773,89

21.691.070,24

7.173.115,39

23.580.918,73

3.795.334,25

4.789.997,13

2.367.380,12

2.465.850,78

δραστηριότητας
Νόµιµος Ελεγκτής :

Γεώργιος Κων. Τσιώλης ( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Ελεγκτική εταιρία:

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

Τύπος έκθεσης ελέγχου :

Με σύµφωνη γνώµη/Θέµα Έµφασης

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2015

165.631,89

337.143,98

63.604,45

88.703,69

97.120.991,25

113.547.299,20

41.730.371,25

48.856.579,20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

42.014,48

-16.664,46

0,00

0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

144.227,84

616.658,73

125.766,63

614.249,51

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

-17.305,74

-15.897.297,95

85.688,25

-15.410.123,33

-693.880,98

-816.984,81

-688.587,94

-801.666,50

0,00

-12.157,00

0,00

0,00

-424.088,94

-15.964.442,16

-417.955,93

-15.406.892,05

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

2.596,39

6.306,54

0,13

0,08

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

184.580,64

205.690,78

23.405.303,31

23.190.395,35

Απαιτήσεις από πελάτες

786.483,72

756.932,34

1,00

1,00

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

619.828,16

891.306,39

6.010.449,96

6.149.749,39

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

332.577,00

90.987,70

272.339,21

27.174,48

99.212.689,05

115.835.666,93

71.482.069,31

78.312.603,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

0,00

0,00

-10.000,00

-76.300,00

-12.380,12

-155.155,22

-4.656,94

-107.424,27

250,00

36.044.224,52

0,00

32.324.382,52

45,33

141,98

14,57

53,48

0,00

0,00

0,00

0,00

-12.084,79

35.889.211,28

-14.642,37

32.140.711,73

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων-επιστροφές
από µείωση κεφαλαίου
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

7.483.970,00

7.483.970,00

7.483.970,00

7.483.970,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

-45.088.251,46

-24.774.549,00

-10.786.696,45

-1.497.165,93

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α)

-37.604.281,46

-17.290.579,00

-3.302.726,45

5.986.804,07

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας(β)

735.722,09

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

846.394,82 -

-

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

38.003.951,50

36.962.722,64

38.003.951,50

36.962.722,64

-37.326.188,47

-53.312.010,82

-37.326.188,47

-50.100.436,32

0,00

-3.587.230,86

0,00

-3.587.230,86

677.763,03

-19.936.519,04

677.763,03

-16.724.944,54

241.589,30

-11.749,92

245.164,73

8.875,14

90.987,70

102.737,62

27.174,48

18.299,34

332.577,00

90.987,70

272.339,21

27.174,48

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

-36.868.559,37

-16.444.184,18

-3.302.726,45

5.986.804,07

58.941.110,86

47.663.097,08

34.341.110,86

18.263.097,08

5.878.847,59

5.458.222,44

3.609.976,21

3.297.997,89

69.285.771,79

77.093.931,57

36.381.911,48

50.412.732,35

1.975.518,18

2.064.600,02

451.797,21

351.971,80

136.081.248,42

132.279.851,11

74.784.795,76

72.325.799,12

99.212.689,05

115.835.666,93

71.482.069,31

78.312.603,19

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) +
(β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ποσά εκφρασµένα σε €
Ο Όµιλος
Συνεχιζόµενες δραστηριότητες

1) Εταιρίες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους

Η Εταιρία

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων

2.073.726,15

2.187.846,00

1.286.070,29

1.360.241,31

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

1.080.376,48

1.253.396,72

1.250,00

168.500,00

-16.430.000,00

-17.984.056,05

-7.129.900,00

-5.234.946,05

0,00

1.396.930,54

0,00

587.603,54

-1.510.399,88

-6.623.397,90

0,00

-5.098.634,89

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων
Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων
Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης
Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα

α) Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ποσοστό
Μέθοδος ενοποίησης
Εταιρία
συµµετοχής
PASAL DEVELOPMENT SA

-

Ε.Μ.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε

88,48%

Εδρα εταιρίας

Μητρική

Ελλάδα

Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή

Ελλάδα
Κύπρος

PASAL CYPRUS LTD

100,00%

Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή

SIBO SA

100,00%

Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή

Ελλάδα

DEVART SA

100,00%

Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή

Ελλάδα

-14.786.297,25

-19.769.280,69

-5.842.579,71

-8.217.236,09

-16.537.357,03

-21.844.786,01

-7.112.842,13

-9.790.505,82

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων

-20.346.598,51

-26.426.381,43

-9.523.437,64

-25.875.596,20

β) ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση

Κέρδη (ζηµίες)µετά φόρων (Α)

-20.401.878,11

-24.527.735,47

-9.284.456,84

-23.543.294,36

γ) ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωµατωθεί

-20.293.164,52

-24.341.611,87

-9.284.456,84

-23.543.294,36

2) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2015

-108.713,59

-186.123,60

0,00

0,00

-22.497,08

52.696,23

-5.073,68

18.088,03

-20.424.375,19

-24.475.039,24

-9.289.530,52

-23.525.206,33

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων

DORECO AE

100,00%

Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή

Ελλάδα

MFGVR LTD

100,00%

Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή

Κύπρος

ARVEN SA

100,00%

Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή

Ελλάδα

στην αµέσως προηγούµενη περίοδο

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

3) Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 157.710 χιλ. ευρώ
για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2016 είναι€ 115.702 χιλ.

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

4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Μητρικής και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σηµείωση 6.19.Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει
πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων.
Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2016 ανέρχεται σε € 183 χιλ για τον Οµιλο και σε € 149 χιλ για τη µητρική εταιρία

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας

-20.313.702,46

-24.292.671,46

-9.289.530,52

-23.525.206,33

-110.672,73

-182.367,78

0,00

0,00

5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών.
6) Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη την 31.12.2016, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 , έχουν ως εξής:

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ
Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-1,3558

-1,6262

-0,620

-1,573

-16.451.581,20

-21.732.852,62

-7.086.093,87

-9.763.038,86

ποσά σε χιλ. €

Ο Όµιλος

Η Εταιρία

α) Έσοδα

103.006,04

78.000,00

β) Έξοδα

92.400,00

92.400,00

2.279,00

5.771.645,71

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

10.001,00

12.501,00

230.391,74

203.391,74

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

0,00

η) Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0,00

0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών

ποσά εκφρασµένα σε €

της διοίκησης
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015 1.01-31.12.2016 1.01-31.12.2015
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

-16.444.184,18

8.030.855,06

5.986.804,07

29.512.010,40

-20.424.375,19

-24.475.039,24

-9.289.530,52

-23.525.206,33

-36.868.559,37

-16.444.184,18

-3.302.726,45

5.986.804,07

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

7) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου στον Οµιλο ήταν 27 άτοµα και στην Εταιρία ήταν 8 άτοµα
(την 31.12.2015: 26 άτοµα και 7 άτοµα αντίστοιχα)
8) Τα Λοιπά έσοδα µετά από φόρους αφορούν διαφορές αποτιµήσεως τίτλων διαθεσίµων προς πώληση -21 χιλ. ευρώ για τον Οµιλο και -4 χιλ ευρώ για την
εταιρία και Αναλογιστικές ζηµιές 1,1 χιλ. ευρώ για τον Οµιλο και 1 χιλ ευρώ για την εταιρία
9) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές
και συγγενείς της επιχειρήσεις
10) Η έµφαση, στη έκθεση ελέγχου του Νόµιµου Ελεγκτή ,αναφέρεται στη ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας στη συνεχιζόµενη δραστηριότητας της εταιρίας.

Αθήνα , 20 Απριλίου 2017
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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