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∆ιοικητικό Συµβούλιο και άλλοι αξιωµατούχοι 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Χρίστος Μαυρέλλης          
Ανδρέας ∆ράκου                
Γιάννος Κασουλίδης          
Θεόδωρος Αντωνίου          
Tim Ball                              
Mary Roe O’ Doherty  
Μιχάλης Κολοκασίδης  
Γιώργος Γεωργιάδης      
Varant Mahdessian   
Ανδρέας Αντωνιάδης (διορίστηκε στις 
10 Φεβρουαρίου 2005) 

 
 

- Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος 
- Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
- Πρώτος Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος  
- Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
- Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 

 
Γραµµατέας Εταιρείας 
 
Cyproservus Co Limited 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ' 284 
Fortuna Court, Block B 
3105 Λεµεσός 
Κύπρος 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο 
 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ' 284 
Fortuna Court, Block B 
3105 Λεµεσός 
Κύπρος 

 
Νοµικοί Σύµβουλοι 
 
Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία 
Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284 
Fortuna Court, Block B 
3105 Λεµεσός 
Κύπρος 
 
Ελεγκτές 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Julia House 
Θεµιστοκλή ∆έρβη 3 
1066 Λευκωσία 
Τ.Θ. 21612 
1591 Λευκωσία 
Κύπρος 
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∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας 
για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµο, 
εµείς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τη σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων της Options Cassoulides Public Company Limited για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005, µε βάση τη γνώµη µας, που είναι προϊόν επιµελούς 
και ευσυνείδητης εργασίας, δηλώνουµε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι αληθή και πλήρη. 
 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Ονοµατεπώνυµο Υπογραφή 

Χρίστος Μαυρέλλης  

Αντρέας ∆ράκος  

Γιάννος Κασουλίδης  

Θεόδωρος Αντωνίου  

Mary Roe O’Doherty  

Μιχάλης Κολοκασσίδης  

Γιώργος Γεωργιάδης  

Tim Ball  

Varant Mahdessian  

Αντρέας Αντωνιάδης  

 
Υπεύθυνοι σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 

Κυριάκος Αντωνίου Οικονοµικός ∆ιευθυντής  

 
 
Λευκωσία 
17 Απριλίου 2006 
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Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
 
1 Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του µαζί µε τις 
ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2005. 
 
Κυριότερες δραστηριότητες 
 
2 Η Eταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Options Cassoulides. Oι 
κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο 
χρόνο, είναι η διοργάνωση ιατρικών και άλλων συνεδρίων, οι τυπογραφικές εργασίες, οι 
εκδοτικές εργασίες, η διαχείριση άλλων επενδύσεων και άλλες τοκοφόρες δραστηριότητες. 
Ο τοµέας των συνεδρίων διεξάγεται στην Ευρώπη, κυρίως στο Ηνωµένο Βασίλειο και 
Βέλγιο και σε µικρότερη έκταση στην Eλβετία και Κύπρο. Ο τοµέας των τυπογραφικών 
εργασιών διεξάγεται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο τοµέας εκδόσεων διεξάγεται στην 
Κύπρο και Μέση Ανατολή και οι εκδόσεις καλύπτουν τη Κύπρο, Βόρειο Αφρική, Μέση 
Ανατολή και την Ευρώπη. 
 
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος 
 
3 Με γνώµονα τη στρατηγική πολιτική του Συγκροτήµατος, που καθορίζεται από 
τους άξονες ηγετική θέση, πελατολόγιο και εξυπηρέτηση το Συγκρότηµα Options 
Cassoulides, προχώρησε σε ενδυνάµωση όλων των τοµέων µέσα από οργανική ανάπτυξη 
και µέσω εξαγορών. 
 
4 Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του τοµέα των εκδόσεων του οποίου ο 
κύκλος εργασιών το έτος 2004 ήταν £580.036 το 2005 ανήλθε σε £1.880.881. 
 
5 Συνολικά ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήµατος το 2005 ανήλθε σε £22.201.507 
(2004: £21.523.860) και τα κέρδη σε £1.249.359 (2004: £1.120.034). 
 
6 Το ποσοστό του κάθε τοµέα στον κύκλο εργασιών είναι ως ακολούθως: 
 

 % 
Συνεδριακός τοµέας 57 
Τοµέας τυπογραφικών εργασιών Κύπρος 21 
Τοµέας τυπογραφικών εργασιών Ελλάδα 13 
Τοµέας εκδόσεων 9 

 
7 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τους δείκτες 
αποδοτικότητας του Συγκροτήµατος και αναλόγως των εξελίξεων θέτει και αναθεωρεί 
στόχους. 
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8 Ο πιο κάτω πίνακας αποτυπώνει τους δείκτες αποδοτικότητας του έτους 2005 σε 
σύγκριση µε το έτος 2004: 
 

 2005 
% 

2004 
% 

   
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 11,01 10,96 
Αποδοτικότητα ενεργητικού 6,14 6,51 
Αποδοτικότητα ασχολουµένων κεφαλαίων 11,49 12,87 

 
9 Οι δείκτες αποδοτικότητας του Συγκροτήµατος παραµένουν περίπου στα ίδια 
επίπεδα µε τον προηγούµενο χρόνο.  Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι 
επενδύσεις που πραγµατοποίησε το Συγκρότηµα το έτος 2005 θα αρχίσουν να αποδίδουν 
µετά το τρίτο τρίµηνο του έτους 2006. 
 
10 Λόγω της διαφορετικότητας των εργασιών των θυγατρικών που απαρτίζουν το 
Συγκρότηµα, οι στόχοι που καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την ∆ιοίκηση 
του Συγκροτήµατος µεταφράζονται στο επίπεδο του κάθε τοµέα σε βαθµό που να 
αντικατοπτρίζουν τη φύση των εργασιών και τα δεδοµένα του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος που λειτουργούν. Με αυτό τον τρόπο εµπλέκεται και το προσωπικό του 
Συγκροτήµατος στη διαδικασία της εφαρµογής και υλοποίησης των στρατηγικών 
αποφάσεων. 
 
Εξαγορές εξαρτηµένων εταιρειών 
 
11 Οι εξαγορές εξαρτηµένων εταιρειών κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζονται 
στη σηµείωση 35 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες  
 
12 Το Συγκρότηµα γενικά δεν αντιµετωπίζει σοβαρούς κινδύνους ή αβεβαιότητες 
καθώς οι εταιρείες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικούς τοµείς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Επί πλέον το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για να διασφαλίσει το Συγκρότηµα από τυχόν επιχειρηµατικούς κινδύνους που 
πιθανόν να προκύπτουν από τις δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών, έχει διορίσει 
ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος επισκέπτεται όλες τις θυγατρικές εταιρείες σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα και παρουσιάζει την έκθεση του στη Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 
 
13 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπ όψιν την πορεία του Συγκροτήµατος τα 
τελευταία δύο χρόνια καθώς επίσης και το στρατηγικό σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε το 
2005 και περιλαµβάνει την περίοδο 2005-2008 δηλώνει αισιόδοξο για την µελλοντική 
πορεία του Συγκροτήµατος. 



Options Cassoulides Public Company Limited  
 

F:\Options Public Co Ltd\YEAR 2006\WORD FILES-2006\Reports\Various\OPTIONS.Audited Consolid.Fin.Statement-Year 2005.doc   
(5)

 
14 Οι πρόσφατες εξαγορές του τοµέα των εκδόσεων και το επενδυτικό πρόγραµµα 
που αφορά των τοµέα των τυπογραφικών εργασιών προσθέτουν νέα δυναµική και 
προοπτική στο Συγκρότηµα. Τα επιθυµητά αποτελέσµατα θα αρχίσουν να διαφαίνονται 
από τα µέσα του έτους 2006 και µετά. 
 
Αποτελέσµατα 
 
15 Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 10. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος όπως παρουσιάζεται πιο 
κάτω και το υπόλοιπο καθαρό κέρδος για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. 
   
Μερίσµατα 
 
16 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται µέρισµα 1,5 σεντ ανά µετοχή για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 που ανέρχεται σε £695.287.  Εφόσον το µέρισµα εγκρίθει  
από τους µετόχους θα πληρωθεί µέχρι τις 22 Ιουλίου 2006. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
17 Οι αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια του έτους 
παρουσιάζονται στη σηµείωση 27. 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
18 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και την 
ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου για ολόκληρο το έτος 2005 εκτός του κ. Ανδρέα Αντωνιάδη που 
διορίστηκε ως ανεξάρτητος µη εκτελεστικός Σύµβουλος στις  10 Φεβρουαρίου 2005. 
 
19 Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας οι εκ περιτροπής απερχόµενοι κ.κ. 
Χρίστος Μαυρέλλης, Μιχάλης Κολοκασίδης και Γιώργος Γεωργιάδης αποχωρούν, είναι 
όµως επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
20 ∆εν υπήρχαν σηµαντικές αλλαγές στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων ή στην 
αποζηµίωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
21 ∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού. 
 
Υποκαταστήµατα 
 
22 Το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε µέσω οποιονδήποτε υποκαταστηµάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους. 
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Συµφέροντα Συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
 
23 Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους καθώς και εταιρείες στις 
οποίες κατέχουν άµεσα  ή έµµεσα τουλάχιστον 20% στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 30 
ηµερών από την ειδοποίηση σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι ως εξής:  
 
 31 ∆εκεµβρίου 2005

Ποσοστό συµµετοχής
% 

31 Μαρτίου 2006
Ποσοστό συµµετοχής

% 
Χρίστος Μαυρέλλης - - 
Ανδρέας ∆ράκου 13,61 16,70 
Γιάννος Κασουλίδης 22,31 22,42 
Θεόδωρος Αντωνίου 0,83 0,83 
Tim Ball 4,57 4,57 
Mary Roe O’ Doherty 3,09 - 
Μιχάλης Κολοκασίδης - - 
Γιώργος Γεωργιάδης 0,3 0,3 
Varant Mahdessian - - 
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
 
24 Κατά την ηµεροµηνία αυτής της έκθεσης οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν κατά 
κυριότητα πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Eταιρείας: 
 
 Ποσοστό συµµετοχής 

% 
  
Γιάννος Κασουλίδης 22,42 
Ανδρέας ∆ράκου 16,70 
Επενδυτική Εταιρεία ∆ήµητρα Λίµιτεδ 8,77 
 
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεόµενα πρόσωπα 
 
25 Πέραν των συµβολαίων που αναφέρονται στη σηµείωση 34 των οικονοµικών 
καταστάσεων, στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µε την 
Εταιρεία ή τις εξαρτηµένες της στην οποία  Σύµβουλοι ή συνδεόµενα πρόσωπα είχαν 
ουσιώδες συµφέρον. 

Φορολογικό καθεστώς 
 
26 Η Options Cassoulides Public Company Limited θεωρείται δηµόσια εταιρεία 
σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους της Κύπρου. 
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Ελεγκτές 
 
27 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα παρουσιάσει πρόταση για διορισµό νέων ελεγκτών 
µέσα στα πλαίσια εφαρµογής απόφασης του για εναλλαγή των ελεγκτών σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Ενόψει της απόφασης αυτής οι µέχρι τώρα ελεγκτές της Εταιρείας 
PricewaterhouseCoopers Limited διαβίβασαν την απόφαση τους να αποχωρήσουν από τη 
θέση των ελεγκτών. 
 
Με Εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Cyproservus Co Limited 
Γραµµατέας 
 
Λεµεσός 
17 Απριλίου 2006 
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Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της  
Options Cassoulides Public Company Limited  
 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Options Cassoulides 
Public Company Limited (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) στις 
σελίδες 10 µέχρι 62, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την 
ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη κατάσταση 
ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις.  
Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη 
της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. 
Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της 
Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για 
κανένα άλλο σκοπό.  Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε 
ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της 
Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες 
που έχουµε σχηµατίσει. 
 
2 ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να 
πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη 
λάθη.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των 
λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των 
οικονοµικών καταστάσεων.  Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη 
γνώµη µας. 
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3 Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της 
χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.  
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
4 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα 
πιο κάτω: 
 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε 
αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά 
βιβλία. 

• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά 
βιβλία. 

• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και 
σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, 
Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 3 µέχρι 7 συνάδουν µε τις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Chartered Accountants 
 
Λευκωσία, 17 Απριλίου 2006 
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Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 
  

Σηµ. 
2005 

£ 
2004 

£ 
    
Πωλήσεις  22.201.507 21.523.860
Κόστος πωλήσεων  (15.495.758) (15.091.233)
  ___________ ___________ 
Μικτό κέρδος  6.705.749 6.432.627
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 6 295.582 172.892
Άλλα κέρδη – καθαρά 7 402.046 54.947
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης 6 (183.409) (188.508)
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (2.630.964) (2.106.969)
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (2.455.200) (1.990.362)
Αποµείωση στην αξία της υπεραξίας  18 (1.081) (2.916)
Κέρδος από διακοπή των συνεδριακών δραστηριοτήτων 
στην Ελλάδα 

 
8 - 25.000

Αντιστροφή πρόνοιας για διάλυση εταιρείας 9 - 201.440
  ___________ ___________ 
Κέρδος εργασιών  2.132.723 2.598.151
Χρηµατοδοτικά έξοδα 12 (440.769) (355.762)
Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών  19 15.226 63.990
  ___________ ___________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.707.180 2.306.379
Φορολογία 13 (375.865) (396.528)
  ___________ ___________ 
Kέρδος συγκροτήµατος  1.331.315 1.909.851
Συµφέρον µειοψηφίας 29 (81.956) (789.817)
  ___________ ___________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος  1.249.359 1.120.034
  =========== =========== 
  Σεντ Σεντ 
Κέρδος ανά µετοχή:    
  Βασικό και αναπροσαρµοσµένο 14 2,7 2,4 
  =========== =========== 

 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένος ισολογισµός 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 Σηµ. 2005 

£ 
2004 

£ 
Περιουσιακά στοιχεία     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 16 8.904.651 8.210.788
Επενδύσεις σε ακίνητα 17 520.001 70.000 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 18 3.998.088 2.694.055
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 19 874.766 838.788 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση 

20 
731.204 774.189 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 21 41.990 44.215 
Ενεργητικό διαθέσιµο προς πώληση 22 - - 
  _________ _________ 
  15.070.700 12.632.035
  _________ _________ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέµατα 23 897.722 721.101 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα 24 8.872.460 5.324.551
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 
25 10.000 10.252 

Φόρος εισοδήµατος επιστρεπτέος  112.997 169.684 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 26 3.322.477 4.599.079
  _________ _________ 
  13.215.656 10.824.667
  _________ _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  28.286.356 23.456.702
  ========= ========= 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαιο και αποθεµατικά    
Μετοχικό κεφάλαιο  27 4.635.245 4.635.245
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 27 1.366.900 3.674.962
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 28 52.857 141.882 
Συναλλαγµατικές διαφορές  (298.763) (295.891) 
Αποθεµατικό ενοποίησης συµφερόντων  1.735.302 1.735.302
Κέρδη που κρατήθηκαν  3.886.070 328.649 
  _________ _________ 
  11.377.611 10.220.149
Συµφέρον µειοψηφίας 29 1.914.755 1.523.300
  _________ _________ 
  13.292.366 11.743.449
  _________ _________ 
Μη βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
∆ανεισµός 30 4.886.658 3.015.866
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 21 201.503 184.760 
  _________ _________ 
  5.088.161 3.200.626
  _________ _________ 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 31 7.596.093 7.044.422
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  124.100 342.895 
∆ανεισµός 30 2.185.636 1.125.310
  _________ _________ 

  9.905.829 8.512.627
  _________ _________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  14.993.990 11.713.253
  _________ _________ 
Σύνολο ίδιων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  28.286.356 23.456.702
  ========= ========= 
Στις 17 Απριλίου 2006 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Public Company Limited ενέκρινε 
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
Γιάννος Κασουλίδης  Μιχάλης Κολοκασίδης 
Πρώτος Εκτελεστικός Σύµβουλος   Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
  

 
 
 
 

Σηµ. 

 
 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
 
 
 
 

Αποθεµατικά 
δίκαιης αξίας 

Συσσωρευ-
µένη 

αναπροσα-
ρµογή 

συναλλαγµα-
τικών 

διαφορών (2) 

 
 
 

Αποθεµατικό 
ενοποίησης 

συµφερόντων 
(2), (3) 

 
 
 
 

Αποθε-
µατικό υπέρ 
το άρτιο (2) 

 
 
 
 
 

Κέρδη που 
κρατήθηκαν (1) 

 
 
 
 
 
 

Σύνολο 
  £ £ £ £ £ £ £ 
         
Την 1 Ιανουαρίου 2004  4.635.245 261.779 (253.694) 1.735.302 3.674.962 (791.385) 9.262.209 
Κέρδη δίκαιης αξίας µετά το 
φόρο – γη και κτίρια  

 
28 

 
- 

 
1.458 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.458 

Ζηµιές δίκαιης αξίας –  
 επενδύσεις: 
  Συγκροτήµατος 

 
 

20 

 
 

- 

 
 

(121.355) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(121.355) 
Συναλλαγµατική διαφορά         
  Συγκροτήµατος  - - (42.197) - - - (42.197) 
  ________ _________ ________ ________ _______ ________ ________ 
Καθαρές ζηµιές που 
αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια 

  
 

- 

 
 

(119.897) 

 
 

(42.197) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(162.094) 
  ________ _________ ________ ________ _______ ________ ________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος  - - - - - 1.120.034 1.120.034 
  ________ _________ ________ ________ _______ ________ ________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων 
(ζηµιών)/κερδών για το 2004 

  
- 

 
(119.897) 

 
(42.197) 

 
- 

 
- 

 
1.120.034 

 
957.940 

  _________ __________ _________ _________ _______ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 
/1 Ιανουαρίου 2005 

  
4.635.245 

 
141.882 

 
(295.891) 

 
1.735.302 

 
3.674.962 

 
328.649 

 
10.220.149 

Κέρδη δίκαιης αξίας µετά 
  το φόρο – γη και κτίρια 

 
28 

 
- 

 
719 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
719 

Ζηµιές δίκαιης αξίας –  
 επενδύσεις: 
  Συγκροτήµατος 

 
 

20 

 
 

- 

 
 

(43.664) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(43.664) 
Μείωση αποθεµατικών από 
πώληση µετοχών 

 
28 

 
- 

 
(46.080) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(46.080) 

Συναλλαγµατική διαφορά         
  Συγκροτήµατος  - - (2.872) - - - (2.872) 
  _________ __________ _________ _________ _______ ________ ________ 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) που 
αναγνωρίστηκαν στα ίδια 
κεφάλαια 

  
 

- 

 
 

(89.025) 

 
 

(2.872) 

 
 

- 

 
 

(2.308.062) 

 
 

2.308.062 

 
 

(91.897) 
  _________ __________ _________ _________ _______ ________ ________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος  - - - - - 1.249.359 1.249.359 
  _________ __________ _________ _________ _______ ________ ________ 
Σύνολο αναγνωρισµένων 
(ζηµιών)/κερδών για το έτος 
2005 

  
 

- 

 
 

(89.025) 

 
 

(2.872) 

 
 

- 

 
 

(2.308.062) 

 
 

3.557.421 

 
 

1.157.462 
  _________ __________ _________ _________ _______ ________ ________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005  4.635.245 52.857 (298.763) 1.735.302 1.366.900 3.886.070 11.377.611 
  ========= ========== ========= ========= ======= ======== ======== 
 
(1) Από την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη 

φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άµυνα της 
∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει αυτό το ποσό σαν µέρισµα.  
Έκτακτη αµυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή 
µερίσµατος στην έκταση που οι µέτοχοι (άτοµα και  εταιρείες) κατά το τέλος της περιόδου των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.  Το ποσό τής λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνεται µε 
οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα ήδη διανεµήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για 
λογαριασµό των µετόχων.  

(2) Τα αποθεµατικά υπέρ το άρτιο, συσσωρευµένης αναπροσαρµογής συναλλαγµατικών διαφορών 
και ενοποίησης συµφερόντων δεν είναι διαθέσιµα για διανοµή υπό µορφή µερίσµατος. 

(3) Το αποθεµατικό ενοποίησης συµφερόντων προέκυψε από την ενοποίηση της Options 
Eurocongress Limited και της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ. 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Σηµ. 2005 
£ 

2004 
£ 

Ροή µετρητών από εργασίες   
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.707.180 2.306.379
Αναπροσαρµογές για:    
  Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 16 851.034 742.083
  Αποµείωση στην αξία της υπεραξίας 18 1.081 2.916
  Χρεωστικούς τόκους 12 486.759 406.460
  Πιστωτικούς τόκους 7 (110.347) (49.592)
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 16 5.837 17.886
Ζηµιά από επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
 στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
 αποτελεσµάτων 

 
 

7 252 576 
Κέρδος δίκαιης αξίας από επενδύσεις σε ακίνητα 17 (126.250) - 
Ζηµιά από διάθεση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
 στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
 αποτελεσµάτων 

 
 

25 - 11.000
Μερίδιο κέρδους συνδεδεµένων εταιρειών 19 (15.226) (63.990)
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
 

20 (45.236) - 
Κέρδος από τη διακοπή των συνεδριακών δραστηριοτήτων στην 

Ελλάδα  
 

8 - (25.000)
Αντιστροφή πρόνοιας για διάλυση εταιρείας 9 - (201.440)
Κέρδος από πώληση ενεργητικού διαθέσιµου προς πώληση  22 - (16.931)
Πρόνοια για αποπληρωµή ΦΠΑ 6 - 100.000
  _________ __________ 
  2.755.084 3.230.347
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    
  Αποθέµατα  (176.621) (19.614)
  Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  (3.547.909) (271.132)
  Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές  551.671 2.171.212
Χρηµατοoικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 

δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
 

- 39.000
Ενεργητικό διαθέσιµο προς πώληση  - 194.167
 _________ _________ 
Μετρητά που (χρησιµοποιήθηκαν)/προήλθαν από εργασίες (417.775) 5.343.980
Φορολογία που πληρώθηκε (232.725) (258.716)
 _________ _________ 
Καθαρά µετρητά (σε)/από εργασίες (650.500) 5.085.264
 ========= ========= 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 
 

Σηµ. 2005 
£ 

2004 
£ 

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  
Τόκοι που εισπράχθηκαν 110.347 49.592
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα 17 (323.751) (70.000)
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 16 (1.638.886) (1.095.929)
Εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων  
   και εξοπλισµού 

 
16 

 
167.749 169.227

Αύξηση συµµετοχής εξαρτηµένης εταιρείας 35 (1.264.850) (65.892)
Αγορές συνδεδεµένων εταιρειών  19 (323.257) (726.849)
Μείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών  161.500 - 
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
 

20 40.336 - 
Συνεισφορά µειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου εξαρτηµένης  
 εταιρείας 

 
29 50.000 57.647

Αναλογία µερίσµατος στη µειοψηφία 29 (38.738) (45.507)
  __________ _________ 
Καθαρά µετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (3.059.550) (1.727.711)
  __________ _________ 
Ροή µετρητών από εργασίες   
Καθαρές εισπράξεις από µακροπρόθεσµο δανεισµό  2.757.724 191.061
Τόκοι που πληρώθηκαν  (486.759) (406.460)
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από συνδεδεµένες εταιρείες 19 1.877 180.304
  __________ _________ 
Καθαρά µετρητά από/(για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  2.272.842 (35.095)
  __________ _________ 
Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα µετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγµατα 
 

(1.437.208) 3.322.458
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στην αρχή του έτους  4.397.589 1.075.131
Συναλλαγµατική ζηµιά σε µετρητά και τραπεζικά 

παρατραβήγµατα 
 

(12.788)
 

- 
  __________ _________ 
Μετρητά και τραπεζικά παρατραβήγµατα στο τέλος του έτους 26 2.947.593 4.397.589
  ========== ========= 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 µέχρι 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
1 Γενικές πληροφορίες 
 
Χώρα συστάσεως 
 
Η Εταιρεία συστάθηκε µε έδρα την Κύπρο το 1988 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113 και στις 28 Μαρτίου 
1997 µετατράπηκε σε δηµόσια. Στις 18 Αυγούστου 1997 οι µετοχές της Eταιρείας εισάχθηκαν 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγγεγραµµένο γραφείο της είναι στην Λεωφόρο Αρχ. 
Μακαρίου Γ 284, Λεµεσός. 
 
Κύριες δραστηριότητες 

 
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος Options Cassoulides. Oι κύριες 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος είναι η διοργάνωση ιατρικών και άλλων συνεδρίων, οι 
τυπογραφικές εργασίες, οι εκδοτικές εργασίες, η διαχείριση άλλων επενδύσεων και άλλες 
τοκοφόρες δραστηριότητες.  
 
2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 

 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι αρχές έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια για όλα τα 
έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται 
διαφορετικά. 

 
Βάση ετοιµασίας 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Options Cassoulides Public Limited έχουν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης  (∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια 
πληροφόρησης επειδή κατά το χρόνο ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που 
εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που 
καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπρόσθετα οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως 
έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των επενδύσεων σε 
ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων.  
 
Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση 
ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρείας.  Οι τοµείς που απαιτούν 
µεγαλύτερου βαθµού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τοµείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισµοί έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 4. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας εταιρείας και όλων των εξαρτηµένων εταιρειών της, που όλες µαζί αναφέρονται ως 
το “Συγκρότηµα”.  Οι εξαρτηµένες εταιρείες δηλαδή οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία άµεσα 
ή έµµεσα κατέχει περισσότερες από τις µισές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου ή έχει τη δύναµη, µε 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο να ελέγχει τη λειτουργία τους έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία  κατά την οποία ο πραγµατικός έλεγχος 
µεταφέρεται στο Συγκρότηµα µέχρι την ηµεροµηνία πώλησής τους ή µέχρι το Συγκρότηµα να 
απολέσει τον έλεγχο τους. 
 
Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές πάνω σε αυτές τις συναλλαγές, που 
έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση. 
Η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 22 “Συνένωση Επιχειρήσεων” (“Business 
Combinations”) για την ενοποίηση των λογαριασµών του Συγκροτήµατος µε το συγκρότηµα 
της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ όπως εξηγείται πιο κάτω. 
 
Λογιστικός χειρισµός για συνένωση συµφερόντων (Uniting of interests) 
 
Για την απόκτηση πέραν του 90,1% του µετοχικού κεφαλαίου του συγκροτήµατος Ι.Γ. 
Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ η Εταιρεία υπέβαλε έγγραφο ολικής δηµόσιας πρότασης στις 18 
Μαΐου 2000 για την απόκτηση του 100% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου  καθώς και το 
100% των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών της Ι.Γ Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ ως αντιπαροχή 
για τη συνένωση συµφερόντων των δύο εταιρειών. Με την αποδοχή των µετόχων η 
συγχώνευση των δύο εταιρειών επιτεύχθηκε από τις 5 Ιουλίου 2000. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας αναδιοργανώθηκαν ούτως ώστε να υπάρχουν 6 µέλη από την κάθε 
εταιρεία ενώ επίσης η Εταιρεία άλλαξε το όνοµά της από Options Eurocongress Limited σε 
Options Cassoulides Limited. Ως αποτέλεσµα η εταιρεία Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 
κατέστη εξαρτηµένη της Εταιρείας. 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ  
 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΠ 
τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2005. 
 
Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές αρχές του 
Συγκροτήµατος εκτός από όσα αναφέρονται πιο κάτω: 
 
(α) Η υιοθέτηση των ∆ΠΧΠ3, ∆ΛΠ36 και ∆ΛΠ38 είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της 

λογιστικής αρχής για την υπεραξία.  Το Συγκρότηµα επέλεξε τη γρήγορη εφαρµογή των 
∆ΠΧΠ3, ∆ΛΠ36 και ∆ΛΠ38 από τη λογιστική περίοδο που άρχισε την 1 Ιανουαρίου 
2004.  Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2003, η υπεραξία: 
 
• Αποσβενόταν µε βάση τη σταθερή µέθοδο σε περίοδο είκοσι χρόνων, και 
• Ελεγχόταν για ένδειξη αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ΠΧΠ (συνέχεια)  

 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 3: 
 
• Το Συγκρότηµα σταµάτησε την απόσβεση της υπεραξίας από την 1 Ιανουαρίου 

2004, 
• Η συσσωρευµένη απόσβεση στις 31 ∆εκεµβρίου 2003 έχει απαλειφθεί µε 

αντίστοιχη µείωση του κόστους της υπεραξίας (Σηµ. 18), 
• Από το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και µετέπειτα, η υπεραξία 

ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση κάθε χρόνο και όποτε υπάρχει 
ένδειξη αποµείωσης. 

 
(β) Το Συγκρότηµα επανεξέτασε την εκτιµηµένη ωφέλιµη ζωή των άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ38.  ∆εν υπήρξαν αναπροσαρµογές λόγω 
αυτής της επανεξέτασης. 

 
(γ) Το ∆ΛΠ39 και το ∆ΛΠ 39 (Αναθεώρηση) Επιλογή της Εύλογης Αξίας είχαν ως 

αποτέλεσµα την αλλαγή της λογιστικής αρχής σχετικά µε την ταξινόµηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων. 

 
(δ) Το ∆ΛΠ24 επηρέασε την αναγνώριση συγγενικών µερών και άλλες γνωστοποιήσεις 

σχετικά µε συγγενικά µέρη. 
 
Όλες οι αλλαγές στις λογιστικές αρχές έχουν γίνει σύµφωνα µε τις µεταβατικές πρόνοιες του 
σχετικού λογιστικού προτύπου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω λογιστικά 
πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 
 
Νέο πρότυπο/Ερµηνεία 
 

• ∆ΠΧΠ 6 “Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων” – Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2006 

• ∆ΠΧΠ 7 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” και ∆ΛΠ 1 (Αναθεώρηση) 
“Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” – Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007.  Το 
∆ΛΠΧ θα ενισχύσει υφιστάµενες γνωστοποιήσεις. Οι επιπτώσεις και επιπρόσθετες 
γνωστοποιήσεις εξετάζονται από την διεύθυνση της Εταιρείας. 

• ∆ΛΠ 19 (Αναθεώρηση) “Παροχές σε Εργαζοµένους” – Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2006 

• ∆ΛΠ 21 (Αναθεώρηση) “Καθαρή Επένδυση σε ∆ραστηριότητα στο Εξωτερικό” – 
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006 

• ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση” και ∆ΠΧΠ 4 
“Ασφαλιστικά Συµβόλαια” – Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικών Εγγυήσεων  – 
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006 

• ∆ΛΠ 39 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση ” -  
Αντισταθµίσεις ταµιακών ροών για Προβλεπόµενες Ενδοεταιρικές Πράξεις – 
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006 

• IFRIC Ερµηνεία 4 “Ο προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση” – 
Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006 

• IFRIC Ερµηνεία 5 “∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Θέσης εκτός 
Λειτουργίας, Αποκατάστασης και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης” – Ισχύει από 
1 Ιανουαρίου 2006 

• IFRIC Ερµηνεία 6 “Υποχρεώσεις που προκύπτουν από Συµµετοχή σε Συγκεκριµένη 
Αγορά – Απώλειες από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό ” – Ισχύει από 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 ∆εκεµβρίου 2005  

• IFRIC Ερµηνεία 7 “Εφαρµογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης µε βάση το ∆ΛΠ 29 
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες” – Ισχύει 
από λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006. 

• IFRIC Ερµηνεία 8 “Έκταση του ∆ΠΧΠ 2” – Ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από 1 Μαίου 2006 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Συγκροτήµατος. 
 
Αναγνώριση εισοδηµάτων 
 
Το εισόδηµα αποτελείται από τη δίκαιη αξία πώλησης για προϊόντα και υπηρεσίες µετά την 
αφαίρεση Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Τα έσοδα του 
Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται ως εξής:  
 
(α) Πωλήσεις προϊόντων 
 

Οι πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη 
ιδιοκτησίας των προϊόντων έχουν µεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν 
το Συγκρότηµα έχει πωλήσει ή παραδώσει τα προϊόντα στον πελάτη, ο πελάτης έχει 
αποδεχθεί τα προϊόντα και η αποπληρωµή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 

 
(β) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών από συνέδρια αναγνωρίζονται µε βάση την περίοδο διεξαγωγής 
των συνεδρίων.  Οι πωλήσεις από την παροχή ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών 
αναγνωρίζονται στην περίοδο παροχής αυτών των υπηρεσιών. 
 

(γ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Όταν ένα εισπρακτέο έχει υποστεί αποµείωση στην αξία, το Συγκρότηµα µειώνει τη 
λογιστική του αξία στο ανακτήσιµο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιµηµένες µελλοντικές 
ταµειακές ροές προεξοφληµένες µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του εισπρακτέου και 
συνεχίζει την αναγνώριση πιστωτικών τόκων σε σχέση µε την προεξόφληση. 

 
(δ) Εισόδηµα από ενοίκια 
 

Το εισόδηµα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου µίσθωσης. 

 
(ε) Εισόδηµα από δικαιώµατα 
 

Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 

Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 
 

(στ) Πιστωτικά µερίσµατα  
 
Τα πιστωτικά µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωµα της Εταιρείας να 
εισπράξει. 

 
Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταµείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων µε βάση τους µισθούς των υπαλλήλων.  Επιπρόσθετα, η Εταιρεία λειτουργεί ένα 
σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε 
ξεχωριστό ταµείο υπό τη διαχείριση επιτροπής.  Το σχέδιο χρηµατοδοτείται µε πληρωµές από 
τους υπαλλήλους και την Εταιρεία.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται στην 
περίοδο που σχετίζονται και περιλαµβάνονται στο κόστος προσωπικού.  Η Εταιρεία δεν έχει  
επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές.  Προπληρωµένες συνεισφορές 
αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στο βαθµό που είναι εφικτή η επιστροφή µετρητών ή 
µείωση των µελλοντικών πληρωµών.  
 
Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος 
αποτιµούνται χρησιµοποιώντας το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος 
µέσα στο οποίο λειτουργεί το Συγκρότηµα (“το νόµισµα λειτουργίας”).  Οι οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες (£), το οποίο είναι το νόµισµα 
λειτουργίας και παρουσίασης του Συγκροτήµατος. 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται στο νόµισµα λειτουργίας µε βάση τις 
τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Συναλλαγµατικά 
κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη 
µετατροπή µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηµατικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νοµίσµατα 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 

 Οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων των εξαρτηµένων εταιρειών οι οποίοι εκφράζονται σε 
νοµίσµατα εκτός από Κυπριακές λίρες µεταφράζονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση τη 
µέση συναλλαγµατική τιµή του έτους, ενώ οι ισολογισµοί τους µεταφράζονται σε 
Κυπριακές λίρες στις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν στο τέλος του οικονοµικού 
έτους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν µεταφέρονται στο αποθεµατικό 
“συσσωρευµένη αναπροσαρµογή συναλλαγµατικών διαφορών”. Σε περίπτωση 
πώλησης αυτών των εξαρτηµένων εταιρειών οι συναλλαγµατικές διαφορές 
µεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στο 
κέρδος πριν τη φορολογία. 

 Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση ξένων εξαρτηµένων εταιρειών 
µεταφράζεται σε Κυπριακές λίρες µε βάση την ηµεροµηνία εξαγοράς. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Φορολογία 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες περιόδους υπολογίζονται µε βάση το ποσό που αναµένεται ότι θα πληρωθεί ή θα 
ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και 
νοµοθεσίες που είχαν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής 
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις 
οικονοµικές καταστάσεις.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νοµοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί µέχρι 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται ότι θα ισχύουν όταν οι σχετικές 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις πραγµατοποιηθούν ή όταν οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές υποχρεώσεις διακανονιστούν. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
µελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
 
∆εν προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογία για επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες 
εταιρείες επειδή τα κέρδη από πώληση αξιών δεν φορολογούνται.  
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα µερίσµατα εγκρίνονται από τους 
µετόχους της Εταιρείας. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Η γη και τα κτίρια που αποτελούνται κυρίως από εργοστάσια, καταστήµατα και κτίρια 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, µε βάση εκτιµήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους εκτιµητές, 
µείον µεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια.  Οι συσσωρευµένες αποσβέσεις την ηµεροµηνία 
της επανεκτίµησης διαγράφονται έναντι της µικτής λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και η καθαρή αξία αναπροσαρµόζεται στην επανεκτιµηµένη αξία του περιουσιακού 
στοιχείου. Οι επανεκτιµήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε τα ποσά που 
εµφανίζονται στον ισολογισµό να µην διαφέρουν σηµαντικά από τις δίκαιες αξίες κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλα τα άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος µείον αποσβέσεις.  Το ιστορικό κόστος 
περιλαµβάνει δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων 
πιστώνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθµίζουν 
προηγούµενες αυξήσεις του ιδίου περιουσιακού στοιχείου χρεώνονται έναντι των 
αποθεµατικών δίκαιης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Όλες οι άλλες µειώσεις χρεώνονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο η διαφορά µεταξύ των αποσβέσεων µε 
βάση την επανεκτιµηµένη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που χρεώθηκαν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και των αποσβέσεων µε βάση το αρχικό κόστος του 
περιουσιακού στοιχείου µεταφέρεται από τα αποθεµατικά δίκαιης αξίας στα κέρδη που 
κρατήθηκαν. 
 
Η γη δεν αποσβένεται. Οι αποσβέσεις για άλλα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού υπολογίζονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο ώστε να κατανεµηθεί το 
κόστος ή η επανεκτιµηµένη αξία µείον η υπολειµµατική αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού στο διάστηµα της εκτιµηµένης ωφέλιµης ζωής τους. Τα ετήσια 
ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 
 
 % 
  
Κτίρια 3 – 4 
Οχήµατα  15 – 20 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και προγράµµατα 20 – 33 1/3 
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείου 10 
Μηχανήµατα 10 – 20 
 
Η υπολειµµατική αξία και οι ωφέλιµες ζωές αναθεωρούνται και προσαρµόζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µειώνεται αµέσως 
στο ανακτήσιµο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόµενο ανακτήσιµο ποσό. 
 
∆απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σηµαντικών ανακαινίσεων και άλλες µεταγενέστερες δαπάνες περιλαµβάνονται στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, µόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη στο Συγκρότηµα σε σχέση µε το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του µπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε 
τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση διάθεσης επανεκτιµηµένων περιουσιακών 
στοιχείων, τα ποσά που περιλαµβάνονται στα αποθεµατικά δίκαιης αξίας µεταφέρονται στα 
κέρδη που κρατήθηκαν.  
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό όπου ένα σηµαντικό µέρος των 
κίνδυνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στο Συγκρότηµα ταξινοµούνται ως 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται στην αρχή της 
µίσθωσης στη δίκαιη αξία της περιουσίας που εκµισθώθηκε ή στην παρούσα αξία των 
ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων όποια από τις δύο είναι η χαµηλότερη. Κάθε πληρωµή 
µίσθωσης κατανέµεται µεταξύ της υποχρέωσης και των εξόδων χρηµατοδότησης έτσι που να 
επιτυγχάνεται µια σταθερή απόδοση σε σχέση µε το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης που 
εκκρεµεί. Η αντίστοιχη υποχρέωση ενοικίου, µετά την αφαίρεση του κόστους 
χρηµατοδότησης, περιλαµβάνεται στο δανεισµό.  Το µέρος του κόστους χρηµατοδότησης που 
αφορά τόκο χρεώνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 
µίσθωσης έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στο υπόλοιπο της υποχρέωσης 
για κάθε περίοδο. Στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που αποκτώνται µε 
χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται σε περίοδο που είναι η συντοµότερη της ωφέλιµης 
ζωής τους ή της περιόδου µίσθωσης. 
 
Μισθώσεις όπου σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν 
µε τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Πληρωµές που αφορούν 
λειτουργικές µισθώσεις (µετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον εκµισθωτή) 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο 
στο διάστηµα της περιόδου µίσθωσης. 
 
Αναβαλλόµενα έσοδα και έξοδα 
 
Έσοδα και έξοδα συνεδρίων που θα διοργανωθούν σε µελλοντικά οικονοµικά έτη και των 
οποίων η διεξαγωγή θεωρείται βέβαιη εµφανίζονται ως αναβληµένα και µεταφέρονται στο 
λογαριασµό αποτελεσµάτων στο έτος που γίνονται τα συνέδρια. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που αφορά διαµέρισµα, κατέχονται για µακροπρόθεσµες αποδόσεις 
ενοικίου και δε χρησιµοποιούνται από το Συγκρότηµα.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη 
ετησίως από εξωτερικούς εκτιµητές.  Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και περιλαµβάνονται στα “άλλα έσοδα/(έξοδα) 
εκµετάλλευσης”. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αρνητική υπεραξία από εξαγορά 
 
Η αρνητική υπεραξία από εξαγορά, που αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της δίκαιης αξίας του 
µεριδίου της Εταιρείας ή άλλων εξαρτηµένων της εταιρειών, στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία 
της εταιρείας που αποκτήθηκε πέραν του κόστους απόκτησης διαγράφεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους µιας εξαγοράς σε σχέση µε τη δίκαιη 
αξία των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αποκτήθηκε 
κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία που προκύπτει από την αγορά συνδεδεµένων 
εταιρειών περιλαµβάνεται στις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες.  Η υπεραξία ελέγχεται 
για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή κόστους µείον συσσωρευµένες 
ζηµιές αποµείωσης.  Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας συνδεδεµένης εταιρείας 
περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας η οποία σχετίζεται µε αυτή την πώληση.  Η 
υπεραξία καταµερίζεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών για σκοπούς ελέγχου για 
αποµείωση. 
 
Συνδεδεµένες εταιρείες 
 
Οι συνδεδεµένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες το Συγκρότηµα ασκεί σηµαντική 
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα µερίδιο µεταξύ 20% και 50% στα δικαιώµατα 
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες αρχικά 
αναγνωρίζονται σε κόστος και µετέπειτα λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η 
επένδυση του Συγκροτήµατος σε συνδεδεµένες εταιρείες περιλαµβάνει υπεραξία (µετά την 
αφαίρεση συσσωρευµένων ζηµιών αποµείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση. 
  
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµιά των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την 
απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και το µερίδιο του 
Συγκροτήµατος στην κίνηση των αποθεµατικών µετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα 
αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες κινήσεις µετά την απόκτηση αναπροσαρµόζονται έναντι της 
λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το µερίδιο του Συγκροτήµατος στη ζηµιά της 
συνδεδεµένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συµφέροντος στη συνδεδεµένη εταιρεία, 
συµπεριλαµβανοµένων άλλων µη εξασφαλισµένων εισπρακτέων, το Συγκρότηµα δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει κάνει πληρωµές εκ 
µέρους της συνδεδεµένης εταιρείας.  
 
Κέρδη που δεν πραγµατοποιήθηκαν σε συναλλαγές µεταξύ του Συγκροτήµατος και των 
συνδεδεµένων της απαλείφονται στην έκταση του συµφέροντος του Συγκροτήµατος στις 
συνδεδεµένες εταιρείες. Ζηµιές που δεν πραγµατοποιήθηκαν επίσης απαλείφονται, εκτός αν η 
συναλλαγή φανερώνει αποµείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που µεταφέρθηκε. 
Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν διαφοροποιηθεί για 
να συνάδουν µε τις λογιστικές αρχές που εφαρµόζει το Συγκρότηµα. 
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Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται 
κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται 
για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιµο 
ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών).  
 
Επενδύσεις 
 
Το Συγκρότηµα ταξινοµεί τις επενδύσεις της στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία από αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και 
εισπρακτέα, επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. Η ταξινόµηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση των 
επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση και επαναξιολογεί αυτήν την ταξινόµηση σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού.  
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων 
 
 Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά 
την αρχική αναγνώριση.  Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ταξινοµείται 
στην υποκατηγορία προς εµπορία αν αγοράστηκε κυρίως για σκοπούς πώλησης σε 
βραχυπρόθεσµη βάση. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η 
απόδοση των οποίων αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη 
στοιχειοθετηµένη επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος. Πληροφορίες µε βάση 
τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά στελέχη του Συγκροτήµατος.  Τα 
περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε 
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
(β) ∆άνεια και εισπρακτέα 
 
 Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές που δεν εµπορεύονται σε ενεργή 
αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εµπορία του εισπρακτέου.  Τα δάνεια 
και εισπρακτέα περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν 
έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Αυτά ταξινοµούνται ως µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  Το Συγκρότηµα δεν 
κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά την διάρκεια του έτους. 

 
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη  
 
 Οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη, 
τις οποίες η διεύθυνση του Συγκροτήµατος έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να 
κρατήσει µέχρι τη λήξη τους.  Το Συγκρότηµα δεν κατείχε τέτοιες επενδύσεις κατά τη 
διάρκεια του έτους. 

 
(δ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 
 Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση είναι µη-

παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν ταξινοµηθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.  Περιλαµβάνονται στα µη-κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία εκτός εάν η διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις µέσα σε δώδεκα 
µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται 
κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το 
Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  Οι επενδύσεις 
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές 
ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και το Συγκρότηµα έχει ουσιαστικά 
µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.  Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη 
αξία.  Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 
παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 
επιτοκίου. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από 
αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται 
σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµιές που 
προκύπτουν από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Όταν χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν αποµείωση στην αξία, οι 
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές στη δίκαιη αξία συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη 
χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 
στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, το Συγκρότηµα 
προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης.  Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, 
αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας 
µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων του 
Συγκροτήµατος. 
 
Το Συγκρότηµα αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική 
απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών 
τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη 
µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη 
πιθανής αποµείωσης στην αξία.  Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται 
ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών 
αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα 
αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων.  Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της 
κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα εµφανίζονται στην τιµή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, όποια 
από τις δύο είναι χαµηλότερη. Η τιµή κόστους καθορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους. Η τιµή κόστους ετοίµων προϊόντων και ηµικατεργασµένων αποθεµάτων 
περιλαµβάνει πρώτες ύλες, άµεσα εργατικά, άλλα άµεσα έξοδα και σχετιζόµενες µε την 
παραγωγή δαπάνες (µε βάση τη συνήθη παραγωγική δραστηριότητα) εκτός των εξόδων 
δανειοδότησης. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη 
συνήθη πορεία των εργασιών, µείον έξοδα διάθεσης. 
 
Εµπορικά εισπρακτέα 
 
Τα εµπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και µετέπειτα παρουσιάζονται 
σε αποσβεσµένο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον 
πρόνοιας για αποµείωση της αξίας. Η πρόνοια για αποµείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη πως το Συγκρότηµα δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά ποσά 
σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Το ποσό της πρόνοιας είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιµης αξίας του εισπρακτέου η οποία είναι η 
παρούσα αξία των υπολογιζόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις µετοχές ταξινοµούνται ως ίδια κεφάλαια. 
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το Συγκρότηµα έχει µια παρούσα νοµική ή τεκµαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
∆ανεισµός 
 
Ο δανεισµός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία µετά την αφαίρεση του κόστους 
συναλλαγής. Ο δανεισµός παρουσιάζεται µετέπειτα σε αποσβεσµένο κόστος. Οποιαδήποτε 
διαφορά µεταξύ των εισπράξεων (µετά την αφαίρεση του κόστους συναλλαγής) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια του 
δανείου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Ο δανεισµός ταξινοµείται ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότηµα έχει το 
δικαίωµα άνευ όρων, να αναβάλλει την αποπληρωµή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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2 Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγµατα. Στον ισολογισµό τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνονται στο δανεισµό στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. Προηγουµένως το Συγκρότηµα παρουσίαζε τους 
πιστωτικούς τόκους και τα µερίσµατα στα “χρηµατοδοτικά έξοδα”.  Η ∆ιεύθυνση πιστεύει πως 
η παρουσίαση τους στα “άλλα κέρδη – καθαρά” πριν από το κέρδος εργασιών αποτελεί 
δικαιότερη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Συγκροτήµατος. 
 
3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες του Συγκροτήµατος το εκθέτουν σε κίνδυνο τιµής αγοράς, κίνδυνο 
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει.  Η πολιτική που εφαρµόζει 
το Συγκρότηµα για τη διαχείριση αυτών των κινδύνων εξηγείται πιο κάτω: 
 
i) Κίνδυνος τιµής αγοράς 

 
Ο κίνδυνος τιµής αγοράς είναι ο κίνδυνος να διακυµανθεί η αξία των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων εξαιτίας αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων υπόκεινται σε κίνδυνο τιµής αγοράς λόγω 
αβεβαιότητας ως προς τις µελλοντικές τιµές των επενδύσεων.  Το Συγκρότηµα 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιµής αγοράς µέσω επενδύσεων σε διάφορους 
τίτλους και διασπορά του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 
 

ii) Κίνδυνος επιτοκίου 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
να διακυµαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα έσοδα και ροή 
µετρητών από εργασίες του Συγκροτήµατος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από 
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικά 
περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότηµα εκτίθεται σε 
κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά µε το µη βραχυπρόθεσµο δανεισµό του.  Ο 
δανεισµός σε κυµαινόµενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές.  Ο δανεισµός σε σταθερά επιτόκια 
εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η 
∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 
(α) Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
iii) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών 
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των 
µελλοντικών ταµειακών εισροών από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Το Συγκρότηµα δεν έχει σηµαντικές 
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες 
που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται σε 
πελάτες µε κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση 
την χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.  Τα τραπεζικά υπόλοιπα 
κρατούνται σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς µε υψηλή πιστωτική 
αξιοπιστία και το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες που περιορίζουν την 
έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε χρηµατοοικονοµικό 
οργανισµό. 

 
iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν.  Όταν οι λήξεις δε 
συµπίπτουν, η αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών.  Το Συγκρότηµα εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό 
την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών 
µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα και µε το 
να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε εξασφαλισµένες πιστωτικές 
διευκολύνσεις. 
 

v) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηµατοοικονοµικών 
µέσων να κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές 
και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα 
διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του Συγκροτήµατος.  Το Συγκρότηµα 
υπόκειται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και 
υπόλοιπα σε ∆ολάρια Ηνωµένων Πολιτειών και Ευρώ.  Η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 
σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων είναι ύψους £45.990 (2004: £50.698).   Το συναλλαγµατικό 
κέρδος ύψους £45.990 (2004: £50.698) αφορά χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(Σηµ. 12). 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (συνέχεια)  
 

(β) Εκτίµηση δίκαιων αξιών 
 

Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που εµπορεύονται σε ενεργείς αγορές, 
όπως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση που είναι εισηγµένα σε χρηµατιστήριο, βασίζεται στις χρηµατιστηριακές 
τιµές την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Η χρηµατιστηριακή τιµή που χρησιµοποιείται 
για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότηµα είναι η 
τιµή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηµατιστηριακή τιµή για τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιµή ζήτησης. 

 
Η δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν εµπορεύονται σε ενεργείς 
αγορές καθορίζεται χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους αποτίµησης αξιών.  Το 
Συγκρότηµα χρησιµοποιεί διάφορες µεθόδους όπως µεθόδους προεξοφληµένων 
ταµειακών ροών και κάνει παραδοχές µε βάση τις συνθήκες της αγοράς κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
Η ονοµαστική αξία µείον υπολογιζόµενες πιστωτικές προσαρµογές για 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε λήξη εντός ενός έτους 
θεωρείται ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται µε την 
προεξόφληση των µελλοντικών συµβατικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο της αγοράς που είναι διαθέσιµο στο Συγκρότηµα για παρόµοια 
χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών σχετικά µε 
µελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύµφωνα µε τις περιστάσεις. 
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές 
 
 Το Συγκρότηµα κάνει υπολογισµούς και παραδοχές σε σχέση µε το µέλλον.  Ως 

αποτέλεσµα οι λογιστικοί υπολογισµοί σπανίως ισούνται µε τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα.  Οι υπολογισµοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδεις αναπροσαρµογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόµενο οικονοµικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω. 
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4 Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και εκτιµήσεις (συνέχεια)  
 
(α) Σηµαντικοί λογιστικοί υπολογισµοί και παραδοχές (συνέχεια) 
 

(i) Υπολογιζόµενη αποµείωση υπεραξίας 
  

 Κάθε χρόνο το Συγκρότηµα εξετάζει εάν η υπεραξία έχει υποστεί αποµείωση 
σύµφωνα µε τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη Σηµείωση 2.  Το 
ανακτήσιµο ποσό των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχει προσδιοριστεί 
µε βάση υπολογισµού της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν 
τη χρήση εκτιµήσεων όπως παρουσιάζονται στη Σηµείωση 18. 

   
Αν το αναθεωρηµένο υπολογιζόµενο µικτό περιθώριο κέρδους την 31 
∆εκεµβρίου 2006 ήταν 10% χαµηλότερο από τους υπολογισµούς της 
∆ιεύθυνσης την 31 ∆εκεµβρίου 2005, η Εταιρεία θα έπρεπε να µειώσει τη 
λογιστική αξία της υπεραξίας κατά £373.363.   

 
(β) Σηµαντικές εκτιµήσεις στην εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας 
 

 Αποµείωση αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
 διαθέσιµων προς πώληση 

 
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια 
επένδυση έχει υποστεί αποµείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί 
άσκηση σηµαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότηµα 
εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η δίκαιη 
αξία µιας επένδυσης είναι χαµηλότερη του κόστους, και την 
χρηµατοοικονοµική βιωσιµότητα και βραχυπρόθεσµο επιχειρηµατικό µέλλον 
της επένδυσης συµπεριλαµβανοµένων παραγόντων όπως η επίδοση της 
βιοµηχανίας και του επιχειρηµατικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και 
στις λειτουργικές και χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές. 

 
5 Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Οι βασικοί τοµείς δραστηριότητας του Συγκροτήµατος είναι: 
 

(1) η διοργάνωση συνεδρίων 
(2) οι τυπογραφικές εργασίες 
(3) οι εκδοτικές υπηρεσίες  
(4) η παροχή άλλων υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της διοίκησης και 

διαχείρισης του Συγκροτήµατος και άλλων επενδύσεων. 
 
Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος διεξάγονται σε τέσσερις κύριους γεωγραφικούς 
χώρους, Κύπρο,  Ελλάδα, υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
Για κατανόηση των πιο κάτω πινάκων σηµειώνονται τα ακόλουθα: 
 

(1)  ∆εν υπάρχουν πωλήσεις ή άλλες συναλλαγές µεταξύ των διαφόρων τοµέων 
δραστηριότητας.   

(2)  Το ενεργητικό ανά τοµέα συµπεριλαµβάνει κυρίως ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµό, επενδυτικά ακίνητα, υπεραξία, χρεώστες, αποθεµατικά και µετρητά. 

(3) Το µη κατανεµητέο ενεργητικό αντιπροσωπεύει κυρίως φορολογία, 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων. 

(4) Οι υποχρεώσεις ανά τοµέα συµπεριλαµβάνουν υποχρεώσεις από εργασίες.   

(5)  Οι µη κατανεµητέες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν κυρίως φορολογία και 
εταιρικά δάνεια.   

(6)  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν προσθήκες στα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό που προκύπτει από αγορές εξαρτηµένων και 
συνδεδεµένων εταιρειών. 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 Συνέδρια  Τυπογραφικά  Εκδόσεις  Άλλοι  Σύνολο 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
           
Πωλήσεις 12.703.001 11.661.670 7.617.625 9.282.154 1.880.881 580.036 - - 22.201.507 21.523.860 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======= ======== ======== ========= ========= 
Αποτέλεσµα τοµέα  
Κέρδος/(ζηµιά) 

 
502.150 

 
210.296 

 
1.357.636 

 
2.432.198 

 
471.250 

 
136.658 

 
(308.660) 

 
(454.117) 

 
2.022.376 

 
2.325.035 

 ======== ======== ======== ======== ======== ======= ======== ======== ========= ========= 
Αποµείωση στην αξία της υπεραξίας - - - 13.395 (1.081) (16.311) - - (1.081) (2.916) 
Κέρδος από τη διακοπή των συνεδριακών 
δραστηριοτήτων στην Ελλάδα 

 
- 

 
25.000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25.000 

Πρόνοια για διάλυση εταιρείας - - - 201.440 - - - - - 201.440 
     _________ ________ 
Κέρδος εργασιών         2.132.723 2.598.151 
Χρηµατοδοτικά έξοδα         (440.769) (355.762) 
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων εταιρειών  (1.410) 62.173 - - 18.034 - (1.398) 1.817 15.226 63.990 
         _________ ________ 
Κέρδος πριν τη φορολογία         1.707.180 2.306.379 
Φορολογία         (375.865) (396.528) 
   _________ ________ 
Κέρδος Συγκροτήµατος         1.331.315 1.909.851 
Συµφέρον µειοψηφίας         (81.956) (789.817) 
   _________ ________ 
Καθαρό κέρδος για το έτος         1.249.359 1.120.034 
     ========= ======== 
Περιουσιακά στοιχεία ανά τοµέα 6.869.048 7.232.360 14.735.693 13.729.646 4.354.070 844.645 669.976 460.733 26.628.787 22.267.384 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες - 140.022 - 500 343.877 - 530.889 698.266 874.766 838.788 
Μη κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία         782.803 350.530 
     _________ _________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων         28.286.356 23.456.702 
         ========= ========= 
Υποχρεώσεις ανά τοµέα 3.316.677 3.975.400 2.586.317 2.374.319 1.077.286 63.715 615.813 651.358 7.596.093 7.064.792 
Μη κατανεµητέες υποχρεώσεις         7.397.897 4.648.461 
     _________ _________ 
Σύνολο υποχρεώσεων         14.993.990 11.713.253 
     ========= ========= 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες 74.280 61.288 1.482.658 1.014.283 81.150 19.432 798 926 1.638.886 1.095.929 
           
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων  95.086 100.197 696.754 613.436 40.281 8.240 18.913 20.210 851.034 742.083 
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5 Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 
 
∆ευτερεύουσα ανάλυση – Γεωγραφικοί τοµείς 
 
 Κύπρος Ελλάδα  Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση 
΄Αλλες χώρες Σύνολο 

           
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
Πωλήσεις £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
           
Συνέδρια  100.693 121.484 32.667 26.736 9.668.559 10.466.555 2.901.082 1.046.895 12.703.001 11.661.670 
Τυπογραφικές εργασίες 4.502.636 4.571.978 3.075.906 4.688.760 7.528 17.262 31.555 4.154 7.617.625 9.282.154 
Εκδόσεις 1.001.675 147.808 - - 70.276 73.693 808.930 358.535 1.880.881 580.036 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 5.605.004 4.841.270 3.108.573 4.715.496 9.746.363 10.557.510 3.741.567 1.409.584 22.201.507 21.523.860 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     
           
Συνέδρια  192.211 208.858 - - 6.148.236 6.509.987 528.601 513.515 6.869.048 7.232.360 
Τυπογραφικές εργασίες 8.452.965 8.068.826 6.282.728 5.660.820 - - - - 14.735.693 13.729.646 
Εκδόσεις 3.488.350 609.456 - - - - 865.720 235.189 4.354.070 844.645 
΄Αλλες υπηρεσίες 665.476 455.001 4.500 5.732 - - - - 669.976 460.733 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 12.799.002 9.342.141 6.287.228 5.666.552 6.148.236 6.509.987 1.394.321 748.704 26.628.787 22.267.384 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========  

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες         874.766 838.788 
Μη κατανεµητέα περιουσιακά στοιχεία         782.803 350.530 
         ________ ________ 
         28.286.356 23.456.702 
         ======== ======== 
Κεφαλαιουχικές δαπάνες     
           
Συνέδρια  16.010 21.387 - - 55.804 36.893 2.466 3.008 74.280 61.288 
Τυπογραφικές εργασίες 990.183 266.998 492.475 747.285 - - - - 1.482.658 1.014.283 
Εκδόσεις 81.150 19.432 - - - - - - 81.150 19.432 
΄Αλλες υπηρεσίες 798 926 - - - - - - 798 926 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
 1.088.141 308.743 492.475 747.285 55.804 36.893 2.466 3.008 1.638.886 1.095.929 
 ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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6 Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Είσπραξη επισφαλών χρεωστών 36.067 35.099 
Ενοίκια εισπρακτέα 4.540 4.493 
∆ιοικητικά δικαιώµατα εισπρακτέα 11.716 1.000 
∆ικαιώµατα δικαιόχρησης εισπρακτέα - 683 
ΦΠΑ που επιστράφηκε 5.745 19.550 
Αποµείωση για ακύρωση συµβολαίου 136.405 - 
∆ιάφορα άλλα έσοδα 8.963 85.850 
∆ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας εισπρακτέα - 4.510 
Επιχορηγήσεις 20.950 1.358 
Συµβουλευτικά δικαιώµατα 43.944 20.349 
Εκπτώσεις εισπρακτέες 27.252 - 
 ________ ________ 
 295.582 172.892 
 ________ ________ 
Ζηµιά από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ.16) (5.837) (17.886) 
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου εξαρτηµένων εταιρειών (760) (2.798) 
∆ιάφορα άλλα έξοδα (6.485) (1.177) 
Προµήθειες - (17.775) 
Έξοδα ανάπτυξης εργασιών (42.595) (48.872) 
Πρόνοια για αποπληρωµή ΦΠΑ (127.732) (100.000) 
 ________ ________ 
 (183.409) (188.508) 
 ________ ________ 
Άλλα έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης-καθαρά 112.173 (15.616) 
 ======== ======== 
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7 Άλλα κέρδη - καθαρά 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων: 

  

  Ζηµιά δίκαιης αξίας (Σηµ. 25)  (252) (576) 
  Ζηµιά από πωλήσεις  - (11.000) 
  __________ __________ 
  (252) (11.576) 
  __________ __________ 
Καθαρό κέρδος από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση (Σηµ. 20) 

 
45.236 

 
- 

  __________ __________ 
Επενδύσεις σε ακίνητα:    
  Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 17)  126.250 - 
  __________ __________ 
Κέρδος από πώληση ενεργητικού διαθέσιµου προς πώληση (Σηµ.22) - 16.931 
  __________ __________ 
Πιστωτικοί τόκοι:    
  Τραπεζικά υπόλοιπα  106.366 41.249 
  ∆άνεια σε συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 34 (α))  3.981 8.343 
  __________ __________ 
  110.347 49.592 
  __________ __________ 
Πιστωτικά µερίσµατα  120.465 - 
  __________ __________ 
  402.046 54.947 
  ========== ========== 

 
8  Κέρδος από διακοπή των συνεδριακών δραστηριοτήτων στην 
 Ελλάδα 
 
 2005 2004 
 £ £ 
Αποµείωση στην αξία αναβαλλόµενων εξόδων συνεδριακών 
δραστηριοτήτων  στην Ελλάδα και άλλων περιουσιακών στοιχείων 
της εξαρτηµένης εταιρείας Options Eurocongress SA - 25.000
 ========= ========= 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε  στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αποφάσισε τη διακοπή των συνεδριακών δραστηριοτήτων του στην Ελλάδα. Ως 
αποτέλεσµα τα αναβαλλόµενα έξοδα των συνεδριακών δραστηριοτήτων καθώς και 
περιουσιακά στοιχεία της εξαρτηµένης εταιρείας Options Eurocongress SA έχουν υποστεί 
αποµείωση στην αξία τους. 
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9 Αντιστροφή πρόνοιας για διάλυση εταιρείας 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Αποµείωση ακινήτων, εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων - 82.976
Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα  - 514 
Πρόνοια για αποµείωση στην αξία αποθεµάτων  - 5.834
Πρόνοια για αποµείωση άλλων χρεωστών  - 6.394
Πρόβλεψη για ωφελήµατα τερµατισµού εργασιών - 48.226
Πρόβλεψη για κεφαλαιουχικούς φόρους και επαγγελµατικά δικαιώµατα - 32.424
Πρόβλεψη για  ζηµιά από διακοπή ενοικιαστήριων συµβολαίων - 25.072
 _________ _________ 
 - 201.440
 ========= ========= 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε  στις 31 ∆εκεµβρίου 2003, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Εταιρείας, αποφάσισε όπως προχωρήσει µε την εκούσια διάλυση της εξαρτηµένης 
εταιρείας Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες ΑΕ η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα 
τυπογραφικών εργασιών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 η εταιρεία 
Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες ΑΕ πέτυχε τη µεταφορά των εργασιών της µαζί µε αντίστοιχη 
πώληση στοιχείων ενεργητικού της σε τρίτους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την µείωση των 
αρχικών προβλέψεων που έγιναν για το κόστος της εκούσιας διάλυσης της. 
 
10 Ανάλυση εξόδων κατά είδος 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (Σηµ. 16): 851.034 742.083 
Έξοδα ξενοδοχείων, αιθουσών και εξοπλισµού για συνέδρια 2.135.207 1.354.225 
Έξοδα για διοργάνωση εκδηλώσεων 5.417.901 5.804.843 
Υπεργολαβίες σε τρίτους  520.582 822.300 
Επαγγελµατικά δικαιώµατα 175.175 163.191 
Κόστος πωλήσεων εισιτηρίων 900.485 1.130.618 
Επιδιορθώσεις και έξοδα συντήρησης  186.690 160.711 
Έξοδα φιλοξενίας  275.442 177.509 
Ηλεκτρισµός και ασφάλειες τυπογραφείων  183.289 150.904 
Αµοιβή ελεγκτών  52.730 56.581 
Αγορές πρώτων υλών  2.636.229 2.290.312 
Αλλαγές στα αποθέµατα έτοιµων και ηµιτελών προϊόντων (157.671) (15.732) 
Εκτυπωτικά 149.975 144.261 
Κόστος προσωπικού (Σηµ. 11)   4.798.848 3.407.295 
∆απάνες διαφήµισης και προώθησης 276.871 329.188 
Μεταφορικά, ταξίδια εξωτερικού και έξοδα αυτοκινήτων  389.100 298.656 
Λοιπά έξοδα 1.790.035 2.171.619 
  __________ __________ 
Συνολικό κόστος πωλήσεων, εξόδων πωλήσεων και 
προώθησης και διοικητικής λειτουργίας 

  
20.581.922 

 
19.188.564 

 ========== ========== 
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11  Κόστος προσωπικού 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Μισθοί 4.143.487 2.900.001
Κόστος κοινωνικών ασφαλίσεων 618.273 467.794
Εισφορές στο ταµείο προνοίας 37.088 39.500
 __________ __________ 
 4.798.848 3.407.295
 ========== ========== 
   
 Αριθµός Αριθµός 
   
Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότηµα  269 230 
 ========= ========= 
 
Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισµένων συνεισφορών, το οποίο χρηµατοδοτείται 
ξεχωριστά και ετοιµάζει τις δικές του οικονοµικές καταστάσεις από το οποίο οι υπάλληλοι 
δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο 
τερµατισµό των υπηρεσιών τους. 
 
12  Χρηµατοδοτικά έξοδα  
 2005 2004 
 £ £ 
   
Χρεωστικοί τόκοι (486.759) (406.460)
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 45.990 50.698
 _________ _________ 
 (440.769) (355.762)
 ========= ========= 
 
13 Φορολογία 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Τρέχουσα φορολογία:    
  Εταιρικός φόρος  112.012 102.596 
  Φορολογία εξωτερικού   223.319 295.424 
  Φορολογία - προηγούµενα έτη  14.639 (7.612) 
   Αµυντική εισφορά  6.208 - 
Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµ. 21)  19.687 6.120 
  _______ _________ 
  375.865 396.528 
  ======== ======== 
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13 Φορολογία (συνέχεια) 
 
Ο φόρος επί των κερδών του Συγκροτήµατος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό 
ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τα εφαρµόσιµα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.707.180 2.306.379 
  ========== ========== 
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό εταιρικής 

φορολογίας  
  

320.252 
 

318.959 
Φορολογική επίδραση διαφορετικών ποσοστών φορολογίας σε 

άλλες  χώρες 
  

202.307 
 

169.107 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  

φορολογικούς σκοπούς 
  

54.654 
 

19.669 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων εισοδήµατος που δεν 

υπόκειται σε  φορολογία 
  

(221.268) 
 

(7.720) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις οποίες δεν 

έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόµενης φορολογίας 
  

17.124 
 

6.949 
Φόροι προηγουµένων ετών  14.639 (7.612) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών από µεταφορά  (11.843) (102.824) 
  __________ __________ 
Χρέωση για φορολογία  375.865 396.528 
  ========== ========== 

Από το φορολογικό έτος που άρχισε 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου 
είναι 10%.  Για τα έτη 2003 και 2004 µόνο κέρδη πέραν των £1.000.000 υπόκεινται σε 
επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%. 

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε 
ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό 
φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.  Σε 
ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική 
εισφορά µε ποσοστό 15%. 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 το Συγκρότηµα είχε ζηµιές για σκοπούς εταιρικού φόρου 
£1.090.572 (2004: £903.486) που µπορούν να µεταφερθούν για συµψηφισµό έναντι 
µελλοντικών φορολογητέων κερδών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε σ’ αυτές τις 
οικονοµικές καταστάσεις αναβαλλόµενο φορολογικό ενεργητικό ύψους £109.057 (2004: 
£90.349). 
 
14  Κέρδος ανά µετοχή 
 
 2005 2004 
   
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους µετόχους (£) 1.249.359 1.120.034
 ========== ========= 
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά τη 

διάρκεια του έτους 
 

46 352 452 
 

46 352 452 
 ========== ========= 
   
Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 2,7 2,4 
 ========== ========== 
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14  Κέρδος ανά µετοχή (συνέχεια) 
 
Ο µεσοσταθµικός αριθµός µετοχών υπολογίστηκε ως εξής: 
 
 2005 2004 
   
Την 1 Ιανουαρίου και στις 31 ∆εκεµβρίου 46 352 452 46 352 452 
 =========== =========== 
 
15  Μερίσµατα ανά µετοχή 
 
Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2006, θα προταθεί µέρισµα 1,5 σεντ 
ανά µετοχή για το έτος 2005 συνολικού ύψους £695.287.  Αυτές οι οικονοµικές 
καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν αυτό το πληρωτέο µέρισµα που θα λογιστεί στα ίδια 
κεφάλαια ως διανοµή των κερδών που κρατήθηκαν στο έτος που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 
2006. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2003 τα µερίσµατα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%.    
 
Μερίσµατα που προτείνονται από µερίσµατα που εισπράχθηκαν για τα οποία έχει αποκοπεί 
φόρος παρακράτησης µε ποσοστό 20%, εξαιρούνται από την έκτακτη αµυντική εισφορά.  Η  
εξαίρεση αυτή ισχύει για µερίσµατα που προτείνονται εντός περιόδου έξι ετών από την 
ηµεροµηνία είσπραξης τους. 
 
16  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
  

 
Γη και 
κτίρια 

£ 

 
 

Μηχανή-
µατα 

£ 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 
και προγράµ-

µατα 
£ 

 
Έπιπλα και 
εξοπλισµός 

γραφείου 
£ 

 
 
 

Οχήµατα 
£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

Την 1 Ιανουαρίου 2004       
Κόστος ή εκτίµηση 4.019.410 5.442.480 723.876 664.820 295.918 11.146.504 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (118.350) (2.139.227) (418.213) (300.618) (120.172) (3.096.580) 
 ________ ________ _________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία 3.901.060 3.303.253 305.663 364.202 175.746 8.049.924 

 ________ ________ _________ ________ ________ ________ 
Έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2004 

      

Καθαρή λογιστική αξία 
στην αρχή του έτους 

 
3.901.060 

 
3.303.253 

 
305.663

 
364.202 

 
175.746 

 
8.049.924 

Προσθήκες 196.840 358.262 175.148 332.623 33.056 1.095.929 
Πωλήσεις - (166.813) (405) (3.931) (15.964) (187.113) 
Εξαγορά εξαρτηµένων 
εταιρειών 

 
- 

 
25.486 

 
1.422

 
9.049 

 
1.212 

 
37.169 

Χρέωση για το έτος (104.320) (409.240) (131.699) (56.940) (39.884) (742.083) 
Συναλλαγµατική διαφορά (24.577) (11.533) (4.265) (1.801) (862) (43.038) 
 ________ ________ _________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο 
τέλος του έτους 

 
3.969.003 

 
3.099.415 

 
345.864

 
643.202 

 
153.304 

 
8.210.788 

 ________ ________ _________ ________ ________ _________ 
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16 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
  

 
Γη και 
κτίρια 

£ 

 
 

Μηχανή-
µατα 

£ 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές 
και προγράµ-

µατα 
£ 

 
Έπιπλα και 
εξοπλισµός 

γραφείου 
£ 

 
 
 

Οχήµατα 
£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004       
Κόστος ή εκτίµηση 4.190.579 5.246.574 879.564 988.087 276.162 11.580.966
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (221.576) (2.147.159) (533.700) (344.885) (122.858) (3.370.178)
 _________ _________ _________ _________ _______ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία 3.969.003 3.099.415 345.864 643.202 153.304 8.210.788
 ========= ========= ========= ========= ======= ========= 
Έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2005 

      

Καθαρή λογιστική αξία 
στην αρχή του έτους 

 
3.969.003 

 
3.099.415 

 
345.864

 
643.202 

 
153.304 

 
8.210.788 

Προσθήκες 453.909 923.437 123.508 83.881 54.151 1.638.886 
Πωλήσεις - (139.907) (18.649) (2.078) (12.952) (173.586) 
Εξαγορά εξαρτηµένων 
εταιρειών 

 
14.316 

 
- 

 
31.860

 
42.404 

 
7.657 

 
96.237 

Χρέωση απόσβεσης (114.649) (429.760) (171.977) (85.266) (49.382) (851.034) 
Συναλλαγµατική διαφορά (2.426) (10.292) (3.259) (754) 91 (16.640) 
 _________ _________ _________ ________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο 
τέλος του έτους 

 
4.320.153 

 
3.442.893 

 
307.347

 
681.389 

 
152.869 

 
8.904.651 

 _________ _________ _________ ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005       
Κόστος ή εκτίµηση 4.660.632 5.882.615 1.031.045 1.131.964 320.679 13.026.935 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (340.479) (2.439.722) (723.698) (450.575) (167.810) (4.122.284) 
 _________ _________ _________ _________ ________ _________ 
Καθαρή λογιστική αξία 4.320.153 3.442.893 307.347 681.389 152.869 8.904.651 
 ========= ========= ========= ========= ======= ========= 

 
 
Οι προσθήκες περιλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία αξίας £219.868 (2004: £82.389) που 
αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνονται 
στοιχεία καθαρής λογιστικής αξίας £601.261 (2004: £468.904) για το Συγκρότηµα που 
αποκτήθηκαν µε ενοικιαγορά και µε εκµισθώσεις ενοικίασης (leasing). 
 
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού περιλαµβάνουν: 
 
 
 2005 2004 
 £ £ 
   
Καθαρή λογιστική αξία 173.586 187.113
Ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και  
 εξοπλισµού (Σηµ. 6) (5.837) 

 
(17.886)

 ________ _______ 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων 
και εξοπλισµού 167.749 

 
169.227

 ======== ======= 

 



Options Cassoulides Public Company Limited  
 

F:\Options Public Co Ltd\YEAR 2006\WORD FILES-2006\Reports\Various\OPTIONS.Audited Consolid.Fin.Statement-Year 2005.doc  (44) 

16 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Η γη και τα κτίρια επανεκτιµήθηκαν από τους Συµβούλους το ∆εκέµβριο του 2003 µε βάση 
την εκτίµηση ανεξαρτήτου εκτιµητή, βασισµένη στην αγοραία αξία.  Γίνεται επανεκτίµηση 
της γης και των κτιρίων κάθε πέντε έτη.  Αν το υπόλοιπο των στοιχείων που έχει 
επανεκτιµηθεί και εµφανίζεται σε καθαρή λογιστική αξία £1.723.073 (2004: £1.760.133) 
προσδιοριζόταν σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους θα περιλαµβανόταν ως εξής: 
 
  2005 2004 
  £ £ 
    
Κόστος   581.136 581.136
Συσσωρευµένες αποσβέσεις   (287.510) (250.450)
  ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  293.626 330.686
  ======== ======== 
 
Το κόστος της γης και των κτιρίων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
  2005 2004 
  £ £ 
    
Γη   1.287.971 1.289.314
Κτίρια   3.372.661 2.901.265
   __________ __________ 
  4.660.632 4.190.579
  ========== ========== 
 
Οι τραπεζικές διευκολύνσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένες µε 
εγγυήσεις πάνω στη γη, τα κτίρια και τα µηχανήµατα για £3.963.511 (2004: £3.859.630) 
(Σηµ. 30). 
 
17  Επενδύσεις σε ακίνητα 
  2005 2004 
  £ £ 
Κόστος    
Στην αρχή του έτους  70.000 - 
Αγορές  323.751 70.000 
Κέρδη δίκαιης αξίας (Σηµ. 7)  126.250 - 
  ________ ________ 
Στο τέλος του έτους  520.001 70.000 
  ======== ======== 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιµούνται κάθε χρόνο στις 31 ∆εκεµβρίου σε δίκαιη αξία, 
η οποία είναι η αξία στην ελεύθερη αγορά, όπως εκτιµήθηκε από ανεξάρτητο επαγγελµατία 
εγκεκριµένο εκτιµητή. 
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18  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
   

Υπεραξία 
£ 

Αρνητική 
εµπορική εύνοια 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
Την 1 Ιανουαρίου 2004     
Κόστος   3.286.429 (1.969) 3.284.460 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση  (605.179) 394 (604.785) 
  _________ ________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία   2.681.250 (1.575) 2.679.675 
  _________ ________ __________ 
     
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  2.681.250 (1.575) 2.679.675 
Αύξηση συµµετοχής σε εξαρτηµένη εταιρεία 
(Σηµ. 35) 

  
29.116 

 
(11.820) 

 
17.296 

Χρέωση αποµείωσης  (16.311) 13.395 (2.916) 
 _________ ________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  2.694.055 - 2.694.055 
 _________ ________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004     
Κόστος   2.710.366 - 2.710.366 
Συσσωρευµένη αποµείωση  (16.311) - (16.311) 
 _________ ________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία   2.694.055 - 2.694.055 
 ========= ======== ========== 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005     
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  2.694.055 - 2.694.055 
Αύξηση συµµετοχής σε εξαρτηµένες 
εταιρείες (Σηµ. 35) 

  
1.275.626 

  
1.275.626 

Μεταφορά από συνδεδεµένες εταιρείες  29.488 - 29.488 
Χρέωση αποµείωσης  (1.081) - (1.081) 
 _________ ________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  3.998.088 - 3.998.088 
 _________ ________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005     
Κόστος   4.015.480 - 4.015.480 
Συσσωρευµένη αποµείωση  (17.392) - (17.392) 
 _________ ________ __________ 
Καθαρή λογιστική αξία   3.998.088 - 3.998.088 
 ========= ======== ========== 
 
Η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών κατά χώρα και τοµέα 
δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 
 2005  2004 
  

Εκδοτικά 
£ 

Τυπογρα- 
φικά 

£ 

 
Συνέδρια 

£ 

 
Σύνολο 

£ 

 
Εκδοτικά 

£ 

Τυπογρα- 
φικά 

£ 

 
Συνέδρια 

£ 

 
Σύνολο 

£ 
         
Κύπρος 871.090 309.379 - 1.180.469 437.636 309.379 - 747.015 
Ελλάδα - 393.714 - 393.714 - 393.714 - 393.714 
Υπόλοιπη ΕΕ - - 2.122.351 2.122.351 - - 1.553.326 1.553.326 
Άλλες χώρες 301.554 - - 301.554 - - - - 
 _______ _______ ________ ________ _______ _______ _________ _________ 
 1.172.644 703.093 2.122.351 3.998.088 437.636 703.093 1.553.326 2.694.055 
 ======= ======= ======== ======== ======= ======= ========= ========= 
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18 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια) 
 
Έλεγχος αποµείωσης υπεραξίας  
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάση 
υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις 
ροής µετρητών βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν 
περίοδο πέντε χρόνων και έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση.  Οι ροές µετρητών πέραν των 
πέντε χρόνων προεκτείνονται µε τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόµενου ρυθµού 
ανάπτυξης.  Ο ρυθµός ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης 
της επιχείρησης στην οποία λειτουργεί η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Οι κύριες παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης για 
κάθε τοµέα είναι οι εξής: 
 
 Εκδοτικά 

% 
Τυπογραφικά 

% 
Συνέδρια 

% 
Μικτό περιθώριο κέρδους 63 35 – 39 20 – 60 
Ρυθµός ανάπτυξης 5 – 17.56 10 – 43.21 1 – 35 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 6 6 – 7 6 
 
Η ∆ιεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο µικτό περιθώριο κέρδους βάση προηγούµενων 
επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Ο µέσος σταθµικός ρυθµός 
ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε συνάδει µε τις προβλέψεις που περιλαµβάνονται σε 
έκθεση για τον κλάδο του Συγκροτήµατος.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιµοποιήθηκε δεν περιλαµβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει 
συγκεκριµένους κινδύνους που σχετίζονται µε τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Η χρέωση αποµείωσης για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 προήλθε µετά από 
απόφαση για µείωση της παραγωγής που ήταν κατανεµηµένη στη µονάδα δηµιουργίας 
ταµειακών ροών. 
 
19  Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 
 
  2005 2004 
 £ £ 
   
Στην αρχή του έτους 838.788 228.253
Εξαγορές  323.257 726.849
Μείωση κεφαλαίου (161.500) - 
Μερίδιο του κέρδους µετά τη φορολογία  15.226 63.990
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν (1.877) (180.304)
Μεταφορά στις εξαρτηµένες εταιρείες (139.128) - 
 ________ ________ 
Στο τέλος του έτους 874.766 838.788
 ======== ======== 
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19  Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες (συνέχεια) 
 
Λεπτοµέρειες των συνδεδεµένων εταιρειών είναι ως εξής: 
 

 
 
Όνοµα 

 
 
Κύρια δραστηριότητα 

 
Χώρα 
σύστασης 

 
% κατοχής 

µετοχών 
    
Choice Medical Communications 
Limited (µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2005) 

Παροχή δηµοσίων σχέσεων και 
συµβουλευτικών υπηρεσιών στη 
φαρµακευτική αγορά 

Αγγλία 33,37 

Marelia Development Limited Ανάπτυξη και εµπορία ακινήτων Κύπρος 50 

Nikokreon Publications Limited Εκδόσεις Κύπρος 50 

C. Ataliotis Niche Advertising 
Limited 

∆ιαφηµίσεις Κύπρος 25 

 
Την 1 Μαρτίου 2005 το Συγκρότηµα αγόρασε το υπόλοιπο 66,63% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Choice Medical Communications Limited το οποίο ανήκε σε τρίτους.  Ως 
αποτέλεσµα της εξαγοράς, η εταιρεία έχει θεωρηθεί ως εξαρτηµένη εταιρεία του 
Συγκροτήµατος από την ηµεροµηνία αυτή (Σηµ. 35). 
 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στις συνδεδεµένες εταιρείες, που δεν είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο, είναι: 
 
 
 
Όνοµα 

 
Περιουσιακά 

στοιχεία 
£ 

Υποχρεώσεις
£ 

 
 

Εισοδήµατα 
£ 

 
Κέρδος/ 
(ζηµιά) 

£ 

 
% 

Κατοχής 
µετοχών 

      
2005      
Marelia Development Limited 496.101 57.853 4.145 (3.485) 50% 
Nikokreon Publication Limited 1.090 2.284 550 (1.695) 50% 
C. Ataliotis Niche Advertising Ltd 165.554 86.486 88.486 21.815 25% 
 _________ ________ _________ _______ 
 662.745 146.623 93.181 16.635  
 ========= ======== ========= ======= 
2004      
Choice Medical Communications 
Limited 

 
221.811 

 
146.081 

 
537.407 

 
61.780 

 
33,37% 

Marelia Development Limited 664.066 58.527 12.000 1.021 50% 
Nikokreon Publication Limited 2.469 1.969 - - 50% 
 _________ _________ _________ _______ 
 888.346 206.577 549.407 62.801  
 ========= ========= ========= ======= 
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20 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
  2005 2004 
 £ £ 
   
Στην αρχή του  έτους 774.189 895.873
Προσθήκες 42.159 - 
Πωλήσεις (41.180) - 
Έλλειµµα επανεκτίµησης που µεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια (Σηµ. 28) (43.664) (121.355)
Συναλλαγµατική διαφορά (300) (329) 
 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους 731.204 774.189
 ========= ========= 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
    
Εισηγµένες µετοχές:    
  Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου  514.691 557.376 
Μη εισηγµένες µετοχές  216.513 216.813 
  ________ ________ 
  731.204 774.189 
  ========= ========= 

Τα ακόλουθα περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε σχέση µε 
τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση: 

 
  2005 

£ 
2004 

£ 
    
Κέρδος από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 

 
45.236 

 
- 

Χρέωση για αποµείωση στην αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση – µεταφορά από τα αποθεµατικά 
δίκαιης αξίας (Σηµ. 28) 

 
 

(46.080) 

 
 
- 

  ________ ________ 
Καθαρή ζηµιά από επενδύσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 

 
(844) 

 
- 

  ======== ======== 

 
Στην κατάσταση ταµειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση περιλαµβάνουν: 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Καθαρή λογιστική αξία 41.180 - 
Καθαρές ζηµιές από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση  

 
(844) 

 
- 

 _______ _______ 
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 

 
40.336 

 
- 

 ======= ======= 

 



Options Cassoulides Public Company Limited  
 

F:\Options Public Co Ltd\YEAR 2006\WORD FILES-2006\Reports\Various\OPTIONS.Audited Consolid.Fin.Statement-Year 2005.doc  (49) 

  
21 Αναβαλλόµενες φορολογικές (απαιτήσεις)/υποχρεώσεις 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει 
νοµικά ισχυρό δικαίωµα συµψηφισµού τρεχόντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων 
ενεργητικού µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι 
σχετίζονται µε την ιδίαν φορολογική αρχή. 
 
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 
 
 
 
 

∆ιαφορά µεταξύ 
αποσβέσεων 

και εκπτώσεων 
φθοράς 

£ 

 
 

Επανεκτίµηση γης 
και κτιρίων 

£ 

 
 

Φορολογικές 
ζηµιές  

£ 

 
 
 

Σύνολο 
£ 

    
Την 1 Ιανουαρίου 2004 81.649 97.559 (43.325) 135.883
Χρέωση/(πίστωση):     
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  
(Σηµ. 28) 

 
- 

 
(1.458) 

 
- 

 
(1.458)

Κατάσταση λογαριασµού  
αποτελεσµάτων (Σηµ. 13) 

 
7.010 

 
- 

 
(890) 

 
6.120

 ________ ________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004/Την  1 
 Ιανουαρίου 2005 

 
88.659 

 
96.101 

 
(44.215) 

 
140.545

Χρέωση/(πίστωση):     
Αποθεµατικά δίκαιης αξίας  
(Σηµ. 28) 

 
- 

 
(719) 

 
- 

 
(719) 

Κατάσταση λογαριασµού  
αποτελεσµάτων (Σηµ. 13) 

 
2.111 

 
15.351 

 
2.225 

 
19.687

 ________ ________ _________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 90.770 110.733 (41.990) 159.513
 ======== ======== ========= ========= 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στον ισολογισµό είναι τα ακόλουθα: 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
    
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα 
 ανακτηθούν µετά από δώδεκα µήνες 

  
41.990 

 
44.215 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα 
 διακανονιστούν µετά από δώδεκα µήνες 

  
201.503 

 
184.760 

 
22 Ενεργητικό διαθέσιµο προς πώληση 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Στην αρχή του έτους - 177.236 
Εισπράξεις από πώληση - (194.167) 
Κέρδος από πώληση - 16.931 
 _______ _______ 
 - - 
 ======= ======= 
 
Το ενεργητικό διαθέσιµο προς πώληση αποτελείται από στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν 
χρησιµοποιούνται στη συνήθη πορεία εργασιών.  Η δίκαιη αξία τους είναι περίπου η ίδια µε 
την καθαρή λογιστική τους αξία.  Ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία διότι η 
πρόθεση του Συγκροτήµατος είναι να τα πωλήσει εντός ενός έτους. 
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23 Αποθέµατα  
  2005 2004 
  £ £ 
    
Πρώτες ύλες  835.551 622.444
Ηµικατεργασµένα  57.628 85.681
Έτοιµα προϊόντα   4.543 12.976
  _________ _________ 
  897.722 721.101
  ========= ========= 
 
Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. 

  
24 Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  
 2005 2004 
 £ £ 
   
Εµπορικά εισπρακτέα 5.436.270 3.924.173
Μείον: Πρόβλεψη αποµείωσης για επισφαλή εισπρακτέα (212.833) (209.211)
 __________ __________ 
Εµπορικά εισπρακτέα-καθαρά 5.223.437 3.714.962
Συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 34 (γ)) 19.149 22.685
Συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 34 (γ)) 37.890 99.223
Αναβληµένα έξοδα 787.691 884.809
ΦΠΑ εισπρακτέος 102.302 61.197
Άλλα εισπρακτέα και προπληρωµές 2.701.991 541.675
 __________ __________ 
 8.872.460 5.324.551
 ========== ========== 

Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι 
περιορισµένοι λόγω του µεγάλου αριθµού των πελατών του Συγκροτήµατος που πωλούν σε 
διάφορες αγορές. Η ιστορική εµπειρία του Συγκροτήµατος στην είσπραξη εµπορικών 
εισπρακτέων είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. 
Λόγω αυτών των παραγόντων, η ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός 
κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζηµιές από είσπραξη των εµπορικών 
εισπρακτέων του Συγκροτήµατος.  

Τα εµπορικά εισπρακτέα για το Συγκρότηµα περιλαµβάνουν ποσό £1.659.454 (2004: 
£1.049.163) που υπόκειται σε συµφωνία εκπτώσεως εισπρακτέων (invoice discounting) µε 
την Τράπεζα Κύπρου (Φάκτορς) Λίµιτεδ.  

Το Συγκρότηµα αναγνώρισε ζηµιά που ανέρχεται σε £33.010 (2004: £19.676) για την 
αποµείωση των εµπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2005. 
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25  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 
δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

 2005 
£ 

2004 
£ 

Στην αρχή του έτους 10.252 60.828
Μείωση στην δίκαιη αξία  (252) (576) 
Πωλήσεις - (39.000)
Ζηµιά από διάθεση εµπορικών επενδύσεων - (11.000)
 _________ _________ 
Στο τέλος του έτους 10.000 10.252
 ========= ========= 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων παρουσιάζονται στις ροές µετρητών από εργασίες ως µέρος των αλλαγών 
στο κεφάλαιο κίνησης στην κατάσταση ταµειακών ροών. 
 
Οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που 
αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, περιλαµβάνονται στα “άλλα κέρδη 
– καθαρά” στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (Σηµ. 7). 
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση είναι εκείνα η απόδοση των οποίων 
αξιολογείται µε βάση τη δίκαιη αξία, σύµφωνα µε τη στοιχειοθετηµένη επενδυτική 
στρατηγική του Συγκροτήµατος.  Πληροφορίες µε βάση τη δίκαιη αξία σχετικά µε αυτά τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία παρέχονται εσωτερικά στα βασικά διοικητικά  
στελέχη του Συγκροτήµατος.  Η επενδυτική στρατηγική του Συγκροτήµατος είναι να 
επενδύει ρευστά διαθέσιµα σε µετοχικούς τίτλους ως µέρος της µακροχρόνιας στρατηγικής 
ανάπτυξης κεφαλαίων του Συγκροτήµατος. 
 

26  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο  3.322.477 4.599.079 
  =========== ========== 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και τα τραπεζικά 
παρατραβήγµατα περιλαµβάνουν: 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών  3.322.477 4.599.079 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 30)  (374.884) (201.490) 
  __________ ___________ 
  2.947.593 4.397.589 
  ========== =========== 
 
Μη ταµειακές συναλλαγές 
 
Οι κύριες µη ταµειακές συναλλαγές κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και του προηγούµενου 
έτους ήταν η απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρησιµοποιώντας 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις (Σηµ. 16). 
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27 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεµατικό υπέρ το άρτιο και ίδιες µετοχές 
 
  

Αριθµός 
µετοχών 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

£ 

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο 

£ 

 
Ολικό 

£ 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2004 46 352 452 4.635.245 3.674.962 8.310.207 
Μείωση ονοµαστικής αξίας (i) - (2.308.062) - (2.308.062) 
∆ωρεάν έκδοση κεφαλαίου (ii) - 2.308.062 (2.308.062) - 
 ___________ _________ __________ __________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 
 31 ∆εκεµβρίου 2005 

 
46 352 452 

 
4.635.245 

 
1.366.900 

 
6.002.145 

 =========== ========= ========== ========== 
 
Ο συνολικός εγκεκριµένος αριθµός συνήθων µετοχών είναι 60 000 000 µετοχές (2004: 60 
000 000 µετοχές) µε ονοµαστική αξία £0,10 ανά µετοχή.  Όλες οι εκδοµένες µετοχές έχουν 
πληρωθεί εξολοκλήρου. 
 
(i) Με ειδικό ψήφισµα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Απριλίου 2005 η Εταιρεία 

ψήφισε µείωση στο εκδοµένο κεφάλαιο της κατά £2.308.061,85 δηλαδή από 
£4.616.123,70 διαιρεµένο σε 46 161 237 µετοχές των 10 σεντ η κάθε µία σε 
£2.308.061,85 διαιρεµένο σε 46 161 237 µετοχές των 5 σεντ η κάθε µία.  Η Εταιρεία 
επίσης ψήφισε µείωση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µιας από τις 46 161 237 
µετοχές από 10 σεντ σε 5 σεντ και όπως το µη εκδοµένο κεφάλαιο της Εταιρείας που 
είναι £1.383.876,30 διαιρεµένο σε 13 838 763 µετοχές ονοµαστικής αξίας 10 σεντ η 
κάθε µία υποδιαιρεθεί µε τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 10 
σεντ σε 5 σεντ σε £1.383.876,30 διαιρεµένο σε 27 677 526 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 5 σεντ η κάθε µία.  Με τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών από 10 
σεντ σε 5 σεντ και την πιο πάνω αναφερόµενη µείωση του εκδοθέντος κεφαλαίου το 
ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετατραπεί από £6.000.000 διαιρεµένο σε 60 
000 000 µετοχές των 10 σεντ η κάθε µία σε £3.691.938,15 διαιρεµένο σε 73 838 763 
µετοχές των 5 σεντ η κάθε µία. Ακολούθως η Εταιρεία ψήφισε όπως το ονοµαστικό 
κεφάλαιο της αυξηθεί και πάλι σε £6.000.000 διαιρεµένο σε 120 000 000 µετοχές 
των 5 σεντ µε τη δηµιουργία 46 161 237 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η 
κάθε µία. 

 
(ii) Με συνήθεις ψηφίσµατα στις 11 Μαίου 2005 η Εταιρεία ψήφισε, όπως ποσό 

£2.308.061,85 που βρίσκεται πιστωµένο στο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 
κεφαλαιοποιηθεί και θεωρηθεί για διανοµή µεταξύ των µετοχών της Εταιρείας. Το 
πιο πάνω ποσό δεν θα πληρωθεί προς τους µετόχους σε µετρητά αλλά θα 
χρησιµοποιηθεί για την πληρωµή εξ’ ολοκλήρου και στο άρτιο 46 161 237 συνήθων 
µετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µια. 

 
(iii) Μετά την εφαρµογή των ψηφισµάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (i) και (ii) 

πιο πάνω, κάθε δύο (2) µετοχές του εκδοµένου και µη εκδοµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας ονοµαστικής αξίας 5 σεντ η κάθε µια συνενωθούν σε µια 
µετοχή ονοµαστικής αξίας 10 σεντ. Επίσης το ονοµαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
από £6.000.000 διαιρεµένο σε 120 000 000 µετοχές των 5 σεντ η κάθε µια 
µετετράπει σε £6.000.000 διαιρεµένο σε 60 000 000 µετοχές των 10 σεντ η κάθε µια. 
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28  Αποθεµατικά δίκαιης αξίας 
 
  

 
 
 

Γη και 
κτίρια 

Χρηµατοοικο
-νοµικά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

διαθέσιµα 
προς πώληση 

 
 
 
 
 

Σύνολο 
 £ £ £ 
    
Την 1 Ιανουαρίου 2004 278.449 (16.670) 261.779 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:    
  Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ. 20) - (121.355) (121.355) 
Γη και κτίρια:    
  Αναβαλλόµενος φόρος στην επανεκτίµηση (Σηµ. 21) 1.458 - 1.458 
 ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004/1 Ιανουαρίου 2005 279.907 (138.025) 141.882 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση:    
  Επανεκτίµηση αξίας (Σηµ. 20)  (43.664) (43.664) 
  Αποµείωση στην αξία που πραγµατοποιήθηκε (Σηµ. 20) - (46.080) (46.080) 
Γη και κτίρια:    
  Αναβαλλόµενος φόρος στην επανεκτίµηση (Σηµ. 21) 719 - 719 
 ________ ________ _________ 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 280.626 (227.769) 52.857 
 ======== ======== ========= 
 
29 Συµφέρον µειοψηφίας 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
     
Στην αρχή του έτους  1.523.300 765.166 
Εξαγορά εξαρτηµένης εταιρείας (Σηµ. 35)  317.279 (5.420) 
Συνεισφορά µειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου   50.000 57.647 
∆ιαγραφή συµφέροντος µειοψηφίας από αύξηση 
 συµµετοχής σε εξαρτηµένη εταιρεία  

  
- 

 
(33.489) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (19.042) (4.914) 
Μερίδιο κέρδους για το έτος  81.956 789.817 
Αναλογία µερισµάτων  (38.738) (45.507) 
  _________ _________ 
  1.914.755 1.523.300 
  ========= ========= 
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30 ∆ανεισµός 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (Σηµ. 26)  374.884 201.490 
Τραπεζικός δανεισµός  1.640.295 815.577 
Υποχρέωση χρηµατοδοτικών µισθώσεων  170.457 108.243 
  ___________ ___________ 
  2.185.636 1.125.310 
  ___________ ___________ 
Μη βραχυπρόθεσµος    
Τραπεζικός δανεισµός  4.511.295 2.686.466 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  375.363 329.400 
  ___________ ___________ 
  4.886.658 3.015.866 
  ___________ ___________ 
Σύνολο δανεισµού  7.072.294 4.141.176 
  =========== =========== 
Λήξη µη βραχυπρόθεσµου δανεισµού (εκτός από 
υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης) 

   

Από 1 µέχρι 2 έτη  1.133.664 734.050 
Από 2 µέχρι 5 έτη  2.470.893 1.431.269 
Μετά από 5 έτη  906.738 521.147 
  ___________ ___________ 
  4.511.295 2.686.466 
  =========== =========== 
Ανάλυση δανείων κατά νόµισµα:    
Σε Κυπριακές Λίρες:    
  Τραπεζικά δάνεια  3.064.581 975.024 
  ___________ ___________ 
Σε ξένα νοµίσµατα:    
  Ευρώ:    
   Τραπεζικά δάνεια  2.724.448 2.126.994 
   Ενοικιαγορά  545.820 437.643 
  ___________ ___________ 
  3.270.268 2.564.637 
  ___________ ___________ 
  Στερλίνες:    
   Τραπεζικά δάνεια  362.561 400.025 
  ___________ ___________ 
  6.697.410 3.939.686 
  =========== =========== 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης – Ελάχιστη καταβολή 
µισθωµάτων: 

  

Μέχρι 1 έτος  194.886 124.299 
Από 1 µέχρι 5 έτη  362.115 267.761 
Μετά από 5 έτη  78.237 122.094 
  ___________ ___________ 
  635.238 514.154 
    
Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  (89.418) (76.511) 
  ___________ ___________ 
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης  545.820 437.643 
  =========== =========== 
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30 ∆ανεισµός (συνέχεια) 
 
  2005 

£ 
2004 

£ 
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης είναι: 

   

Μέχρι 1 έτος  170.456 108.243 
Από 1 µέχρι 5 έτη  312.294 230.898 
Μετά από 5 έτη  63.070 98.502 
  __________ ___________ 
  545.820 437.643 
  ========== =========== 
 
Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες, τριµηνιαίες ή χρονιές δόσεις µέχρι και 
το έτος 2013 ανάλογα µε τους όρους του δανείου. Τα τραπεζικά δάνεια και 
παρατραβήγµατα  είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 

• Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος 
ύψους £335.000 (2004: £35.000). 

• Με υποθήκη σε γη, κτίρια και µηχανήµατα του Συγκροτήµατος ύψους £3.963.511 
(2004: £3.859.630). 

• Με προσωπικές εγγυήσεις του Συµβούλου (Σηµ. 34(ζ)). 

• Με εγγύηση της θυγατρικής Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός  Λίµιτεδ για το ποσό των 
£870.000 (2004: £100.000). 

 
Οι υποχρεώσεις µισθώσεων είναι ουσιαστικά εξασφαλισµένες επειδή τα δικαιώµατα των 
µισθωµένων περιουσιακών στοιχείων επανέρχονται στον εκµισθωτή σε περίπτωση 
αδυναµίας πληρωµής. 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν ως 
εξής: 
 
  2005 

% 
2004 

% 
    
Τραπεζικά δάνεια σε κυπριακές λίρες  Βασικό + 

1,00 – 1,50 
Βασικό + 

1,00 
Τραπεζικά δάνεια σε ευρώ  Eurobor + 

2,00 - 2,50 
Eurobor + 

3,25 
Τραπεζικά δάνεια σε Στερλίνες  Bασικό+ 1,25 Bασικό+ 1,25 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων  5,4 6,7 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα  Βασικό + 

1,00-2,00 
 

6,5 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι 
διευθετηµένα σε σταθερά και κυµαινόµενα επιτόκια. Ο δανεισµός σε σταθερό επιτόκιο 
εκθέτει το Συγκρότηµα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Για δανεισµό σε 
κυµαινόµενο επιτόκιο τα επιτόκια καθορίζονται µηνιαίως εκθέτοντας το Συγκρότηµα σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταµειακές ροές. 
 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών παρατραβηγµάτων, τραπεζικών 
δανείων και υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων είναι περίπου η ίδια µε την δίκαιη 
αξία. 
 



Options Cassoulides Public Company Limited  
 

F:\Options Public Co Ltd\YEAR 2006\WORD FILES-2006\Reports\Various\OPTIONS.Audited Consolid.Fin.Statement-Year 2005.doc  (56) 

31 Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
 2005 

£ 
2004 

£ 
   
Εµπορικοί πιστωτές  3.445.246 2.243.315
Συνδεδεµένες εταιρείες (Σηµ. 34 (γ)) - 222.500
΄Αλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 1.549.974 924.511
Αναβληµένα έσοδα  2.182.597 3.313.360
ΦΠΑ πληρωτέος 405.392 331.174
Οφειλή προς Συµβούλους (Σηµ. 34 (στ)) 12.884 9.562
 _________ _________ 
   7.596.093 7.044.422
 ========= ========= 
 
Η δίκαιη αξία των εµπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια µε τη λογιστική αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
32  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 υπήρχαν σε εκκρεµότητα τρεις αγωγές εναντίον της Εταιρείας σε 
σχέση µε το δικαίωµα συναλλαγής των µετοχικών τίτλων της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 1999. Το συνολικό ποσό των ισχυριζόµενων 
απαιτήσεων ανέρχεται σε £129.379. Με βάση νοµική συµβουλή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση εναντίον οποιασδήποτε επιδιωκόµενης απαίτησης 
και δεν αναµένει ότι η Εταιρεία θα υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά. Ως εκ τούτου δεν έγινε 
πρόβλεψη σχετικά µ’ αυτό το θέµα σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
33 ∆εσµεύσεις 
 
(α) Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες υπογράφηκαν συµβόλαια κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα είναι ως εξής: 

 
 2005 

£ 
2004 

£ 
   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 1.475.000 - 
 ========= ======== 

 
(β) ∆εσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις 
 

 Το Συγκρότηµα είχε τις πιο κάτω ανειληµµένες υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 
ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις για ενοικιαστήρια συµβόλαια για γραφεία και 
οχήµατα µε τη µέθοδο της εκµίσθωσης (leasing): 

 
 2005 2004 
 £ £ 
Ενοίκια πληρωτέα:   
 Eντός ενός έτους 151.497 72.653
 Μεταξύ δύο και πέντε ετών 344.482 93.693
 Πέραν των πέντε ετών 396.893 32.603
 __________ __________ 
 892.872 198.949
 ========== ========== 
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34 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη 
 
Οι κυριότεροι µέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Γιάννος Κασουλίδης, Ανδρέας ∆ράκου και 
η Eπενδυτική εταιρεία ∆ήµητρα Λίµιτεδ οι οποίοι κατέχουν άµεσα ή έµµεσα το 22,31%, 
13,61% και 8,77% αντίστοιχα των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 55,31% των 
µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α)  Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

  2005 2004 
 Φύση συναλλαγής £ £ 
    
Συγγενικές εταιρείες Εισόδηµα κυρίως από συνέδρια 20.813 110.754 
 ∆ιαφηµιστικά - 200 
 Τόκοι 3.981 8.343 
 ∆ιοικητικά δικαιώµατα 1.000 1.000 
 Εκτυπωτικά 15.661 36.465 
 Άλλες υπηρεσίες - 1.807 
  ________ ________ 
  41.455 158.569 
  ======== ======== 

 
Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 

 
(β)  Αγορές υπηρεσιών 
 

  2005 2004 
 Φύση συναλλαγής £ £ 
    
Συγγενικές εταιρείες ∆ιάφορες υπηρεσίες 3.452 5.667 
 Τυπογραφικά έξοδα για συνέδρια 3.816 218 
 Τυπογραφικές υπηρεσίες 2.243 10.810 
 Τόκοι 13.078 6.036 
  ________ _______ 
  22.589 22.731 
  ======== ======== 

 
Οι πιο πάνω συναλλαγές έγιναν µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
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34 Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές  
 υπηρεσιών 
 

2005 
£ 

2004 
£ 

 

  
Εισπρακτέα από:    
  Συγγενικές εταιρείες  37.890 99.223
  ========= ======== 
 Συνδεδεµένες εταιρείες:    
  Nikokreon Publications Limited  3.285 3.154
  Choice Medical Communications Limited  - 19.531
   Marelia Development Limited  604 - 
   C. Ataliotis Niche Advertising Limited  15.260 - 
  _________ ________ 
  19.149 22.685
  ========= ======== 
Πληρωτέα σε:    
  Συνδεδεµένες εταιρείες    
  Marelia Development Limited  - 222.500
  _________ ________ 
  - 222.500
  ========= ======== 

 
Τα υπόλοιπα µε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 

 
(δ) Αµοιβή Συµβούλων 
 

Η συνολική αµοιβή Συµβούλων ήταν ως εξής: 
 

 2005 
£ 

2004 
£ 

Αµοιβή διοικητικών Συµβούλων:   
 ∆ικαιώµατα 10.000 11.000 
 Απολαβές ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι 255.422 163.687 
 ________ ________ 
 265.422 174.687 
 ======== ======== 

 
(ε) Συµβάσεις µε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 δεν υπήρχαν συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας ή άλλων 
εταιρειών του Συγκροτήµατος και των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας εκτός 
από συµβάσεις εργοδότησης. 
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34  Συναλλαγές µε συγγενικά µέρη (συνέχεια) 
 
(στ) Τρεχούµενοι λογαριασµοί Συµβούλων 
 

 2005 2004 
 £ £ 
Στην αρχή του έτους:    
   Χρεωστικά υπόλοιπα - 29.656
   Πιστωτικά υπόλοιπα (9.562) - 
 ________ ________ 
 (9.562) 29.656
Καθαρή κίνηση λογαριασµού (3.322) (39.218)
 ________ ________ 
 (12.884) (9.562)
 ________ ________ 
Στο τέλος του έτους:   
   Πιστωτικά υπόλοιπα (12.884) (9.562)
 ======== ======== 

 
Η οφειλή προς Συµβούλους δε φέρει τόκο και είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 

 
(ζ) Εξασφαλίσεις από Συµβούλους 
 
 Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγµατα του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένα 

µε προσωπικές εγγυήσεις Συµβούλου (Σηµ. 30). Επίσης ορισµένοι ∆ιοικητικοί 
Σύµβουλοι έχουν εγγυηθεί τις κατώτερες τιµές πώλησης ορισµένων µετοχών 
διαθέσιµων προς πώληση.  

 
35 Αύξηση συµµετοχής σε εξαρτηµένες εταιρείες  
  
(1) Λεπτοµέρειες αύξησης συµµετοχής σε εξαρτηµένες εταιρείες 

 
(α) Choice Medical Communications Limited  

    
 Την 1 Μαρτίου 2005 το Συγκρότηµα αύξησε κατά 66,67% τη συµµετοχή του 

στο µετοχικό κεφάλαιο της Choice Medical Communications Limited που 
ασχολείται µε διοργάνωση συνεδρίων στην Ευρώπη για £660.137 (Stg£788.976) 
σε µετρητά. 

 
 Μετά την εξαγορά το Συγκρότηµα κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Choice Medical Communications Limited. 
 

(β) Ν∆∆ Ειδικές Εκδόσεις Λίµιτεδ και 02 Τυπογραφεία και Γραφικές Τέχνες 
Λίµιτεδ 

 
 Στις 30 Ιουνίου 2005 το Συγκρότηµα αγόρασε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου 

της Ν∆∆ Ειδικές Εκδόσεις Λίµιτεδ που ασχολείται µε εκδόσεις περιοδικών στην 
Κύπρο, για £656.000.  Κατά την ίδια ηµεροµηνία η εταιρεία Ν∆∆ Ειδικές 
Εκδόσεις Λίµιτεδ κατείχε το 50% + 1 µετοχή του µετοχικού κεφαλαίου της 02 
Τυπογραφεία και Γραφικές Τέχνες Λίµιτεδ  η οποία επίσης αναγνωρίσθηκε ως 
εξαρτηµένη εταιρεία του Συγκροτήµατος. 
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35 Αύξηση συµµετοχής σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια) 
  
(1) Λεπτοµέρειες αύξησης συµµετοχής σε εξαρτηµένες εταιρείες 

 
(γ) Nicholas Publishing International FZ-LLC 

 
  Στις 6 Σεπτεµβρίου 2005 το Συγκρότηµα απέκτησε το 75% του µετοχικού 

κεφαλαίου της Nicholas Publishing International FZ-LLC για £379.105.  Η 
Εταιρεία ασχολείται µε εκδοτικές εργασίες στην Μέση Ανατολή. 

  
(2) Λεπτοµέρειες περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από την αύξηση 

συµµετοχής εξαρτηµένων εταιρειών κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2005: 

 
 

Ν∆∆ Ειδικές 
Εκδόσεις 

Λίµιτεδ
£

 
02 

Τυπογραφεία 
και γραφικές 

τέχνες Λίµιτεδ 
£ 

Choice 
Μedical 

Communi-
cation 

Limited 
£ 

 
 

Nicholas 
Publishing FZ 

– LLC 
£ 

    
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 70.000 - - - 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
µηχανήµατα 73.222

 
12.807 

 
10.497 

 
17.535

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.142 - - - 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 322.543 - - - 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 42.159 - - - 
Εµπορικά και άλλα εισπρακτέα  926.296 108.211 143.028 93.901
Αποθέµατα 22.842 - - - 
Τρέχουσα φορολογία – πληρωτέα (7.559) (754) - - 
∆ανεισµός (127.324) - - - 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές (921.937) (11.385) (281.462) (56.778)
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (28.068) (20.159) - - 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 118.898 1.960 309.018 48.743
 _______ _______ _______ ________
 492.214 90.680 181.081 103.401
 ======= ======= ======= ========
Περιουσιακά στοιχεία που 
αποκτήθηκαν από το Συγκρότηµα  246.107

 
45.358 

 
120.600 

 
77.551

Υπεραξία (Σηµ. 18) 409.893 24.642 539.537 301.554
 _______ _______ ________ ________
Ικανοποιήθηκε µε:    
 Μετρητά  656.000 70.000 660.137 379.105
 ======= ======= ======== ========
Ανάλυση καθαρής ροής µετρητών για 
την αύξηση συµµετοχής  

   

Τίµηµα αγοράς που ικανοποιήθηκε σε 
µετρητά 656.000

 
- 

 
660.137 

 
379.105

 _______ ________ _______ ________
Ταµειακή εκροή κατά την εξαγορά (3) (656.000) - (660.137) (379.105)
 ======= ======== ======= ========
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(3) Επίδραση των εξαγορών στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 

στις 31 ∆εκεµβρίου 2005: 

Η εξαγορά της Ν∆∆ Ειδικές Εκδόσεις Λίµιτεδ και της Ο2 Τυπογραφία και 
Γραφικές Τέχνες Λίµιτεδ επηρέασε θετικά τα κέρδη του Συγκροτήµατος κατά 
£95.780. 

Η εξαγορά της Choice Medical Communications Limited επηρέασε θετικά τα 
κέρδη του Συγκροτήµατος κατά £133.458 

Η εξαγορά της Nicholas Publishing International FZ-LLC επηρέασε θετικά τα 
κέρδη του Συγκροτήµατος κατά £91.076.  

 
36  Λεπτοµέρειες εξαρτηµένων εταιρειών του συγκροτήµατος 
 
 
Όνοµα 

 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
εγγραφής 

% κατοχής 
µετοχών 

Εξαρτηµένες της Εταιρείας    
Options Eurocongress S.A. ∆ιοργάνωση ιατρικών και άλλων 

συνεδρίων στην Ελλάδα 
Ελλάδα 100 

Options Eurocongress (Belgium) Sprl ∆ιοικητικές υπηρεσίες σε 
συγγενικές εταιρείες για τη 
διοργάνωση ιατρικών και άλλων 
συνεδρίων 

Βέλγιο 100 

Options Congresses Limited ∆ιοργάνωση ιατρικών και άλλων 
συνεδρίων στην Κύπρο 

Κύπρος 100 

Options Destination Management Limited  ∆ιοργάνωση συνεδρίων και 
εξειδικευµένων ταξιδιών 
(incentives) 

Κύπρος 100 

Options Cassoulides Management Services 
 Limited (προηγουµένως Options Cassoulides 
Financial Services Limited) 

∆ιοικητικές  υπηρεσίες Κύπρος 100 

The Choice Travel Team Limited ∆ιοργάνωση συνεδρίων Αγγλία 100 

Choice/Options Event Management Inc  ∆ιοργάνωση συνεδρίων Η.Π.Α. 100 

Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
Εξαρτηµένες της The Choice Travel Team 
Limited 

   

Choice Business Travel Limited Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων Αγγλία 100 
Choice Event Management Sarl ∆ιοργάνωση συνεδρίων Ελβετία 100 
Choice Business Solutions Limited (2) Προσφορά υπηρεσιών 

πληροφορικής 
Αγγλία 60 

Choice Medical Communications Limited (Σηµ.35) ∆ιοργάνωση συνέδριων  Αγγλία 100 
    
Εξαρτηµένες της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός 
Λίµιτεδ 

   

Zavallis Litho Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
TTG (Middle East & North Africa) Limited Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 100 
AG Franchise Development Limited Κάτοχος δικαιώµατος δικαιόχρησης Κύπρος 51 
Hermes Media Press Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
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Όνοµα 

 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
εγγραφής 

% κατοχής 
µετοχών 

Εξαρτηµένες της Options Cassoulides 
Management Services Limited  

   

Options Cassoulides Global Publishing Limited (3) Εκδοτικές εργασίες Κύπρος 100 
Options Cassoulides Properties and Investments 
Limited (4) 

Κατοχή και εκµετάλλευση γης και 
ακινήτων 

Κύπρος 100 

    
Εξαρτηµένες της Options Cassoulides Global 
Publishing Limited 

   

Nicholas Publishing International FZ-LLC  
(Σηµ. 35) 

 
Εκδοτικές εργασίες 

 
Dubai 

 
75 

TTG Middle East and North Africa Limited (5) Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 100 
Ν∆∆ Ειδικές Εκδόσεις Λίµιτεδ (Σηµ. 35) Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 50 
    
Εξαρτηµένες της Options Cassoulides 
Properties and Investments Limited  

   

HMP Property Limited (6) Κατοχή και εκµετάλλευση γης και 
ακίνητης ιδιοκτησίας 

Κύπρος 100 

    
Εξαρτηµένη της Ν∆∆ Ειδικές Εκδόσεις Λίµιτεδ    
O2 Τυπογραφεία και Γραφικές Τέχνες Λίµιτεδ 
(Σηµ. 35) 

 
Εκδόσεις περιοδικού 

 
Κύπρος 

 
50% + 1 

    
Εξαρτηµένη της TTG (Middle East & North 
Africa) Limited 

   

TTG Value Pack Limited ∆ιαφηµιστικές εργασίες Κύπρος 100 
    
Εξαρτηµένες της AG Franchise Development 
Limited 

   

Cassoulides Franchise Operations Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 51 
Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες ΑΕ Τυπογραφικές εργασίες Ελλάδα 51 
Πολύχρωµο ΑΕ (1) Ψηφιακές εκτυπώσεις Ελλάδα 26 
    
Εξαρτηµένη της Πολύχρωµο ΑΕ    
 DDS AE Παροχή διαφηµιστικών υπηρεσιών Ελλάδα 14 
 
(1) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) έκανε δεκτή 

στις 27 Μαρτίου 2005 την αίτηση της θυγατρικής Πολύχρωµο ΑΕ για την εισαγωγή 
7 120 000 κοινών µετοχών στην Νέα Χρηµατιστηριακή Αγορά του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών (ΝΕΧΑ).  Λόγω της αναδιάρθρωσης των αγορών του ΧΑΑ και µε την 
κατάργηση της ΝΕΧΑ εν’αναµονή των µεταβατικών διατάξεων η εξέταση του 
φακέλου της θυγατρικής εταιρείας Πολύχρωµο ΑΕ βρίσκεται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος σε κατάσταση αναµονής. 

 
(2) Η εταιρεία διαλύθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου 2005 και διαγράφηκε από τον Έφορο 

Εταιρειών. 
 
(3) Η εταιρεία συστάθηκε στις 21 Απριλίου 2005 ως αποτέλεσµα σχεδίου 

αναδιοργάνωσης του Συγκροτήµατος, και το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται 1000 
µετοχές προς £1 η καθεµιά. 

 
(4) Η εταιρεία συστάθηκε την 1 Φεβρουαρίου 2005 ως αποτέλεσµα σχεδίου 

αναδιοργάνωσης του Συγκροτήµατος, και το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 
1000 µετοχές προς £1 η καθεµιά. 
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(5) Η εταιρεία ήταν εξαρτηµένη της ΙΓ Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ. Την 1 Σεπτεµβρίου 

2005  ως αποτέλεσµα σχεδίου αναδιοργάνωσης του Συγκροτήµατος η επένδυση 
µεταφέρθηκε στην Options Cassoulides Global Publishing Limited. 

 
(6) Η εταιρεία συστάθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2005 ως αποτέλεσµα σχεδίου 

αναδιοργάνωσης του Συγκροτήµατος, και το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 
1000 µετοχές προς £1 η καθεµιά. 

 
37 Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού που να έχουν σχέση µε 
την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
Έκθεση ελεγκτών σελίδες 8 και 9. 
  


