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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Αξιότιµε κύριε Μεταξά, 
 
Θέµα: Ένδειξη αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Plc ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι 
κατά την προγραµµατισµένη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας στις 26 Φεβρουαρίου 2010 ενέκρινε 
 
• Τον µη ελεγµένο συνοπτικό ενοποιηµένο λογαριασµό ενδεικτικών αποτελεσµάτων για 

το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
Επισυνάπτεται ο µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός ενδεικτικών αποτελεσµάτων για 
το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 και οι σχετικές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
∆ιά Options Cassoulides Plc   
 
 
 
 
Αντώνης ∆ηµητριάδης 
Ανώτερος Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
Κοινοποίηση 

• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Φαξ Αρ. 22754671 
• announcements@cse.com.cy 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
  Μη ελεγµένα Ελεγµένα 
  2009 2008 
  € € 
    
Πωλήσεις από συνεχιζόµενες δραστηριότητες  
Πωλήσεις από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
 
Πωλήσεις για το έτος 

 19.024.121 
                -- 

 
19.024.121 

30.190.352 
9.150.103 

 
39.340.455 

Κόστος πωλήσεων  (13.718.143) (29.292.894) 
    
Μεικτό κέρδος  5.305.978 10.047.561 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  681.944 502.106 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (3.757.931) (5.159.084) 
 Έξοδα διοίκησης 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας 

 (3.348.934) 
(2.652.190) 

(5.157.018) 
(1.902.940) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα        (50.489)      (63.920) 
    
Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά    
  έξοδα χρηµατοδότησης  (3.821.622) (1.733.295) 
    
Χρηµατοδοτικά έσοδα  77.879 480.694 
Χρηµατοδοτικά έξοδα  (1.195.490) (1.312.923) 
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης  (1.117.611) (832.229) 
    
Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών  5.392 (17.436) 
Αποµείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών                -- (687.428) 
    
    
Ζηµία πριν τη φορολογία  (4.933.841) (3.270.388) 
Φορολογία       (35.881)    (980.491) 
 
Ζηµιά από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
Κέρδος από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 
(4.969.722) 

                  -- 

 
(4.555.593) 
     304.714 

 
Ζηµιά για το έτος (4.969.722) (4.250.879) 
    
Που αναλογεί στους:    
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας  (4.845.046) (4.270.213) 
Συµφέρον µειοψηφίας     (124.676)        19.334 
    
  (4.969.722) (4.250.879) 
    
Ζηµία ανά µετοχή:    
Βασική και αναπροσαρµοσµένη (σεντ)  (10,45) (9,21) 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Plc σε συνεδρία του που έγινε στις 26 

Φεβρουαρίου του 2010 εξέτασε και ενέκρινε τα Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά 
Αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 

Τα αποτελέσµατα δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. 
 

2. Ο συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων και οι παρούσες σηµειώσεις θα 
δηµοσιευτούν στον ηµερήσιο τύπο (Μάχη και Καθηµερινή) την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2010. 
 

3. Τα Συνοπτικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 παρουσίασαν ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους της ιθύνουσας 
Εταιρείας της τάξεως των €4.845.046 (€4.270.213 το 2008). 
 
Αναλυτικά τα αποτελέσµατα του έτους έχουν ως εξής: 
 
Πωλήσεις: Οι Πωλήσεις του Συγκροτήµατος µειώθηκαν κατά €20.316.334, (€19.024.121 το 
2009 έναντι €39.340.455 το 2008). Αυτό κυρίως οφείλεται πρώτο, στη µείωση των πωλήσεων 
του τοµέα των συνεδρίων κατά €9.257.805 λόγω του ότι το παγκόσµιο συνέδριο 
αναισθησιολογίας που πραγµατοποιήθηκε το Μάρτιο του 2008 επαναλαµβάνετε κάθε τέσσερα 
χρόνια, δεύτερο, στη µείωση των πωλήσεων του τοµέα των εκδόσεων κατά €9.150.103 λόγω της 
πώλησης του ποσοστού που κατείχε η Εταιρεία στη Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις (µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) και τρίτο, στη µείωση των πωλήσεων του τοµέα των τυπογραφικών εργασιών 
κατά €978.322. 
 
Αξιόλογη θεωρείται η ραγδαία αύξηση των πωλήσεων στον τοµέα των υπηρεσιών για την 
ιατροφαρµακευτική βιοµηχανία που εδρεύει στο εξωτερικό κατά €3.688.223, (€8.936.997 το 
2009 έναντι  €5.248.774 το 2008), αντιπροσωπεύοντας αύξηση 70%. 
 
Έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοίκησης: Τα έξοδα πωλήσεων, προώθησης και διοίκησης 
µειώθηκαν κατά €3.209.237, (€7.106.865 το 2009 έναντι €10.316.102 το 2008). Η µείωση 
οφείλεται κυρίως από την πώληση της Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ ύψους €1.511.480 και λόγω 
µείωσης των λειτουργικών εξόδων του συγκροτήµατος ύψους €1.697.757. 
 
∆ιαγραφή εµπορικής εύνοιας: Η διαγραφή της εµπορικής εύνοιας για το 2009 αφορά την 
θυγατρική εταιρεία The Choice Travel Team Ltd.  Η διαγραφή της εµπορικής εύνοιας για το 2008 
αφορούσε τις εταιρείες Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ, Zavallis Litho Ltd και Cassoulides 
Franchise Operations Ltd. 
 
Ζηµιά από εργασίες: Η ζηµιά από εργασίες αυξήθηκε στα €3.821.622 και οφείλεται πρώτο, στην 
µειωµένη δραστηριότητα του τοµέα των συνεδρίων, δεύτερο, στη µη ενοποίηση των 
αποτελεσµάτων του οµίλου της Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ και τρίτο, στα µειωµένα κέρδη που 
παρουσίασε ο τοµέας των τυπογραφικών εργασιών. 
 
Χρηµατοδοτικά έσοδα: Τα χρηµατοδοτικά έσοδα µειώθηκαν κατά €402.815, (€77.879 το 2009 
έναντι €480.694 το 2008). Η µείωση οφείλεται σε συναλλαγµατικά κέρδη που 
πραγµατοποιήθηκαν το 2008. 
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Καθαρή ζηµιά Συγκροτήµατος: Η ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους ανήλθε στα €4.845.046 
σε σύγκριση µε ζηµιά ύψους €4.270.213 για το 2008. 
 

4. Η ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους για το έτος είναι €4.845.046.  Ο µεσοσταθµικός αριθµός 
µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη διάρκεια του έτους είναι 46.354.754 και η ζηµιά ανά 
µετοχή είναι €0,01. 

 
5. Η εµπορική δραστηριότητα στην Κύπρο το 2010 αναµένεται να κυµανθεί στα ιδία πλαίσια µε το 

2009. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες για διαφύλαξη και 
ενδυνάµωση του κύκλου εργασιών της καθώς και µείωση του λειτουργικού κόστους. 

 
Οι εργασίες του εξωτερικού αναµένονται να σηµειώσουν περεταίρω ανοδική πορεία. 


