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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο Χρίστος Μαυρέλλης  Πρόεδρος 
  
 
 Ανδρέας Δράκου Μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
 
 Γιάννος Κασουλίδης Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
 
 Θεόδωρος Αντωνίου Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 Tim Ball Εκτελεστικός Σύμβουλος  
  
  
 Mary Roe O’Doherty Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
 (απεχώρησε στις 18 Ιουλίου 2006) 
 
 
 Μιχάλης Κολοκασίδης  Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
  
    
 Γιώργος Γεωργιάδης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
  
 
 Varant Mahdessian Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 Ανδρέας Αντωνιάδης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
 
 Νίκος Μιχαηλάς Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 

 (διορίστηκε στις 25 Ιουλίου 2006) 
 
 
 Σταύρος Ευαγόρου Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 (διορίστηκε στις 21 Ιουνίου 2006 

και απεχώρησε στις 25 Ιουλίου 2006) 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (συνέχεια) 
 
 
Γραμματέας Cyproservus Co Limited 
  
  
 
Νομικοί Σύμβουλοι Χρύσης Δημητριάδης & Σία 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG 
 
 
Τράπεζες  Τράπεζα Κύπρου  
  
 Ελληνική Τράπεζα  
 
 Λαϊκή Τράπεζα  
  
 
  
 
Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284 
 Fortuna Court, Block B 
 3105 Λεμεσός 
 Κύπρος 
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 140(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ο υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας Options Cassoulides Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 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. 
 
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
………………………………… 
Χρίστος Μαυρέλλης - Πρόεδρος 
 
 
Εκτελεστικοί 
 
 
…………………………………. 
Γιάννος Κασουλίδης –Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος  
 
 
…………………………………. 
Tim Ball 
 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
 
………………………………… 
Ανδρέας Δράκου – Αντιπρόεδρος 
 
 
………………………………… 
Μιχάλης Κολοκασίδης 
 
 
………………………………… 
Γιώργος Γεωργιάδης 
 
 
………………………………… 
Θεόδωρος Αντωνίου 
 
 
………………………………… 
Varant Mahdessian 
 
 
………………………………… 
Ανδρέας Αντωνιάδης 
 
 
………………………………… 
Νίκος Μιχαηλάς 
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
………………………………… 
Κυριάκος Αντωνίου – Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος 
 
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Options Cassoulides Plc (Πρώην Options Cassoulides Public Company 
Limited) (η «Εταιρεία») υποβάλλει στα μέλη την ετήσια έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.  
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Η Εταιρεία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήματος Options Cassoulides Plc, με κύριες 
δραστηριότητες την διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων, την παροχή συμβουλευτικών  
υπηρεσιών σε ιατροφαρμακευτικές πολυεθνικές εταιρείες, την διεξαγωγή τυπογραφικών και εκδοτικών 
εργασιών και την διαχείριση άλλων επενδύσεων. Ο Τομέας των Συνεδρίων και Ιατρικής Επικοινωνίας με 
έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο και γραφεία στο Βέλγιο και Ελβετία  προσφέρει  υπηρεσίες  σε  παγκόσμια 
κλίμακα.  Οι Τυπογραφικές εργασίες του Συγκροτήματος διεξάγονται στην Κύπρο και ο Τομέας των 
εκδόσεων καλύπτει την γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, Ελλάδας, Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής. 

 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   

Κύκλος Εργασιών 19.085.198 22.201.507 
 
Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος σημείωσε μείωση της τάξεως των £3.116.309 εξαιτίας της μη 
ενοποίησης των αποτελεσμάτων της Ελληνικής εταιρείας Πολύχρωμο Α.Ε.. 

 
Κύκλος Εργασιών 

ανά Τομέα 
Συνέδρια Τυπογραφικές 

Εργασίες 
Εκδόσεις 

    
2006 57% 25% 18% 

 
Δείκτες Αποδοτικότητας 2006 2005 

   
Ιδίων κεφαλαίων 11,2% 11,0% 
Ενεργητικού 6,7% 6,1% 
Ποσοστό καθαρού κέρδους 7,0% 5,6% 

 
Οι δείκτες αποδοτικότητας του Συγκροτήματος παρέμειναν στα ίδια σχετικά επίπεδα με τον 
προηγούμενο χρόνο με εξαίρεση το ποσοστό καθαρού κέρδους που ανήλθε στο 7%. 

 
Εξαγορές εξαρτημένων εταιρειών 
 
Το 2006 η εξαρτημένη εταιρεία του Συγκροτήματος ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις Λτδ εξαγόρασε το 60% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ACA Music Box Entertainment Ltd η οποία δραστηριοποιείται ως 
μουσικό κανάλι και εκπέμπει μέσω της πλατφόρμας Mivision. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια) 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων στη σελίδα 9. 
 
Τα καθαρά κέρδη ανέρχονται σε £1.332.183 (2005: £1.249.359) και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι προτείνουν 
την πληρωμή μερίσματος όπως φαίνεται πιο κάτω και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την πληρωμή μερίσματος 1,7 
σεντς ανά μετοχή για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και το συνολικό ποσό μερίσματος 
ανέρχεται σε £787.992. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Το Συγκρότημα γενικά δεν αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους ή αβεβαιότητες καθώς οι εξαρτημένες του 
εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο για να διασφαλίσει περεταίρω το Συγκρότημα από τυχόν επιχειρηματικούς 
κινδύνους που πιθανόν να προκύπτουν από τις δραστηριότητες των εξαρτημένων εταιρειών, έχει διορίσει 
ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος επισκέπτεται όλες τις εξαρτημένες εταιρείες σε τακτά χρονικά 
διαστήματα και παρουσιάζει σχετική έκθεση στην επιτροπή Ελέγχου. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι στόχοι που έθεσε για το 2007 οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω, θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη του Συγκροτήματος. 
 
• Αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω οργανικής ανάπτυξης χωρίς να αποκλείονται εξαγορές που θα 
ενισχύσουν τους βασικούς τομείς εργασιών. 
 
• Μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
 
• Ρευστοποίηση των μη παραγωγικών στοιχείων του ενεργητικού. 
 
• Μείωση των εξόδων χρηματοδότησης. 
 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Το Συγκρότημα παρακολουθεί τις εξελίξεις έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς που δραστηριοποιείται και 
τις εφαρμόζει όπου δυνατόν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση του. 
 
 
 
 



 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED) 

6

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν σε £6.000.000 
διαιρεμένο σε 60.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία. 
 
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν σε £4.635.245 
διαιρεμένο σε 46.352.452 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία (2005: £4.635.245 διαιρεμένο σε 
46.352.452 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία). 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία και οι εξαρτημένες της δεν λειτουργούσαν οποιοδήποτε υποκατάστημα. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Συμβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1. 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι κ.κ. Ανδρέας Δράκου, Γιάννος Κασουλίδης και Varant 
Mahdessian αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή.  Ο 
κ. Νίκος Μιχαηλάς που έχει διοριστεί στις 25 Ιουλίου 2006 αποχωρεί και προσφέρεται για επανεκλογή. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Η εξαρτημένη εταιρεία Options Cassoulides Global Publishing Ltd κατόπιν συμφωνίας ημερομηνίας 23 
Φεβρουαρίου 2007 έχει προχωρήσει στην πώληση του 75% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που 
κατείχε στην εταιρεία Nicholas Publishing International FZ – LLC που εδρεύει στο Dubai έναντι του 
ποσού των US$1.500.000. 
 
Το 75% της εταιρείας Nicholas Publishing International FZ – LLC είχε εξαγοραστεί το Δεκέμβριο του 
2005 έναντι του ποσού των US$700.000. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές κ.κ. KPMG, οι οποίοι διορίστηκαν κατά την διάρκεια του έτους, εκδήλωσαν 
επιθυμία να εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 Cyproservus Co Limited  
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2007 Γραμματέας 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED) 
 

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
Έχουμε ελέγξει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Options Cassoulides Plc (πρώην Options Cassoulides 
Public Company Limited) (η «Εταιρεία») και των εξαρτημένων της (το «Συγκρότημα») στις σελίδες 9 μέχρι 54, που 
αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006, την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων, την ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  και την ενοποιημένη κατάσταση 
ταμειακής ροής για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και 
άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις. 
 
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών των 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση 
εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
λογιστικών αρχών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον 
έλεγχο για να πάρουμε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
   
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας  για ποσά και άλλες 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του 
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών 
καταστάσεων, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος.  Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες 
υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου 
της οικονομικής οντότητας.  Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.   
 
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει μια βάση για 
την ελεγκτική μας γνώμη. 
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8 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) 

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

 

OPTIONS CASSOULIDES PLC 
(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED) 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006, και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και της ταμειακής 
ροής του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  
 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων  
 
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 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 Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 4 
μέχρι 6 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.   
 
 

      
 

        KPMG 
Λευκωσία, 24 Απριλίου 2007      Εγκεκριμένοι Λογιστές 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
 
  2006 2005 
 Σημ. £ £ 
    
Πωλήσεις 4 19.085.198 22.201.507 
Κόστος πωλήσεων    (12.966.091)   (15.495.758) 
    
    
Μεικτό κέρδος  6.119.107 6.705.749 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 5 252.155 587.533 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 6      (34.611)        (183.661) 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης    (2.318.485)     (2.630.964) 
Έξοδα διοίκησης    (2.250.951)    (2.456.281) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης     1.767.215    2.022.376 
    
Χρηματοδοτικά έσοδα  79.943 156.337 
Χρηματοδοτικά έξοδα      (439.439)       (486.759) 
    
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 7     (359.496)       (330.422) 
    
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών 15      193.458          15.226 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία 8 1.601.177 1.707.180 
Φορολογία 10     (220.306)      (375.865) 
    
Κέρδος μετά τη φορολογία  1.380.871 1.331.315 
Συμφέρον μειοψηφίας 22      (48.688)       (81.956) 
    
Καθαρό κέρδος για το έτος     1.332.183   1.249.359 
    
Κέρδος ανά μετοχή:    
Βασικό και αναπροσαρμοσμένο (σεντ) 11            2,87           2,70 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
  2006 2005 
 Σημ. £ £ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 9.397.952 8.904.651 
Επενδύσεις σε ακίνητα 13 490.000 520.001 
Εμπορική εύνοια 14 3.679.004 3.998.088 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 15 1.908.842 874.766 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 16 712.770 731.204 
Αναβαλλόμενη φορολογία 17       33.833         41.990 
    

  16.222.401 15.070.700 
    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα 18 790.841 897.722 
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες 19 7.574.778 8.872.460 
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία  -- 10.000 
Επιστρεπτέα φορολογία  52.270 112.997 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο     1.895.453   3.322.477 
    

   10.313.342 13.215.656 
    

Σύνολο ενεργητικού  26.535.743 28.286.356 
    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο 20 4.635.245 4.635.245 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  1.366.900 1.366.900 
Αποθεματικό επανεκτίμησης  140.987 52.857 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  (360.335) (298.763) 
Αποθεματικό ενοποίησης συμφερόντων  1.735.302 1.735.302 
Αποθεματικό ιδίων μετοχών 21 (159.695) -- 
Αποθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων    4.522.925    3.886.070 
    

  11.881.329 11.377.611 
Συμφέρον μειοψηφίας 22      461.845    1.914.755 
    

  12.343.174 13.292.366 
    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Έντοκος δανεισμός 23 5.539.813 4.886.658 
Αναβαλλόμενη φορολογία 17      233.046     201.503 
    

    5.772.859   5.088.161 
    

Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά παρατραβήγματα 24 406.863 374.884 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 25 6.783.743 7.596.093 
Οφειλόμενη φορολογία 26 62.360 124.100 
Έντοκος δανεισμός 23   1.166.744  1.810.752 
    

    8.419.710  9.905.829 
    

Σύνολο υποχρεώσεων   14.192.569 14.993.990 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  26.535.743 28.286.356 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις  24 Απριλίου 2007. 
 
………………………………………….) Γιάννος Κασουλίδης, Πρώτος Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
………………………………………….) Μιχάλης Κολοκασίδης, Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
 

2006    Αποθεματικό Αποθεματικό  Αποθεματικό  
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό συναλλαγματικών ενοποίησης Αποθεματικό λογαριασμού  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης διαφορών συμφερόντων ιδίων μετοχών αποτελεσμάτων Ολικό 
         
 £ £ £ £ £ £ £ £ 
         
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.635.245 1.366.900 52.857 (298.763) 1.735.302 -- 3.886.070 11.377.611 
        
Αγορά ιδίων μετοχών -- -- -- -- -- (83.551) -- (83.551) 
        
Επανεκτίμηση επενδύσεων -- -- 88.130 -- -- (76.144) -- 11.986 
        
Συναλλαγματική διαφορά κατά την        
  ενοποίηση εξαρτημένων εταιρειών του        
  εξωτερικού -- -- -- (61.572) -- -- -- (61.572) 
        
Καθαρό κέρδος έτους -- -- -- -- -- -- 1.332.183 1.332.183 
        
Μέρισμα που πληρώθηκε --             --             --                --               --              --     (695.328)    (695.328) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 4.635.245 1.366.900   140.987   (360.335) 1.735.302 (159.695)   4.522.925 11.881.329 

 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
 

2005    Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό συναλλαγματικών ενοποίησης λογαριασμού  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης διαφορών συμφερόντων αποτελεσμάτων Ολικό 
 £ £ £ £ £ £ £ 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 4.635.245 3.674.962 141.882 (295.891) 1.735.302 328.649 10.220.149 
        
Μείωση ονομαστικής αξίας (2.308.062) -- -- -- -- 2.308.062 -- 
        
Δωρεάν έκδοση μετοχών  2.308.062 (2.308.062) -- -- -- -- -- 
        
Επανεκτίμηση ακινήτων -- -- 719 -- -- -- 719 
        
Αναβαλλόμενη φορολογία στην επανεκτίμηση        
  ακινήτων -- -- (43.664) -- -- --         (43.664) 
        
Μείωση αποθεματικών λόγω πώλησης επενδύσεων -- -- (46.080) -- -- --        (46.080) 
        
Συναλλαγματική διαφορά κατά την ενοποίηση         
  εξαρτημένων εταιρειών του εξωτερικού -- -- -- (2.872) -- --             (2.872) 
        
Καθαρό κέρδος έτους               --              --                --             --                 --   1.249.359   1.249.359 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   4.635.245 1.366.900        52.857  (298.763)    1.735.302   3.886.070 11.377.611 

 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.



OPTIONS CASSOULIDES PLC 
(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

13

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
  2006 2005 
 Σημ. £ £ 
Ταμειακή ροή από/(για) εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.601.177 1.707.180 
Αναπροσαρμογές για:    
Απομείωση στην αξία της υπεραξίας  -- 1.081 
Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων που κρατούνται για εμπορία  10.000 252 
Αποσβέσεις  556.456 851.034 
(Κέρδος)/ζημία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (83.989) 5.837 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  (5.200) -- 
Αύξηση στην αγοραία αξία των επενδύσεων σε ακίνητα  (39.709) (126.250) 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  (4.787) (45.236) 
Τόκοι εισπρακτέοι  (79.943) (110.347) 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα  427.571 486.759 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών     (193.458)    (15.226) 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  2.188.118 2.755.084 
Αύξηση στα αποθέματα  (154.405) (176.621) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες  (1.607.896) (3.547.909) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές      484.935     551.671 
    
Εισροή/εκροή μετρητών από/(για) εργασίες  910.752 (417.775) 
Φορολογία που πληρώθηκε     (181.393)   (232.725) 
    
Καθαρή εισροή/εκροή μετρητών από/(για) εργασίες      729.359   (650.500) 
    
Ταμειακή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά εξαρτημένων εταιρειών 29 (10.962) (1.264.850) 
Αγορά συνδεδεμένων εταιρειών  -- (323.257) 
Μεταφορά εξαρτημένων εταιρειών στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 30 (210.843) -- 
Μείωση στην αξία συνδεδεμένων εταιρειών  -- 161.500 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  23.221 40.336 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (3.898.147) (1.638.886) 
Πληρωμές για επενδύσεις σε ακίνητα  (290) (323.751) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  303.493 167.749 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  79.943 110.347 
Συμφέρον μειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου εξαρτημένης εταιρείας  -- 50.000 
Αναλογία μερίσματος στην μειοψηφία  -- (38.738) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες εταιρείες  90.219 1.877 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα         75.200               -- 
    
Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (3.548.166) (3.057.673) 
    
Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αγορά ιδίων μετοχών  (159.695) -- 
Μερίσματα που πληρώθηκαν  (695.328) -- 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα που πληρώθηκαν  (427.571) (486.759) 
Αύξηση δανείων    2.646.070   2.757.724 
    
Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές     
δραστηριότητες    1.363.476   2.270.965 
    
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (1.455.331) (1.437.208) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 27 2.947.593 4.397.589 
Συναλλαγματική ζημία σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών        (3.672)     (12.788) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 27 1.488.590 2.947.593 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 μέχρι 54 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 H Options Cassoulides Plc (πρώην Options Cassoulides Public Compamy Limited) (η “Εταιρεία”) 

συστάθηκε στην Κύπρο στις 21 Ιουνίου 1988 ως ιδιωτική Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στις 
28 Μαρτίου 1997 μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών 
Νόμου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου 
Γ’ 284, 3105 Λεμεσός.  Στις 18 Αυγούστου 1997 η Εταιρεία, με έκδοση νέων μετοχών στο κοινό, 
εισήχθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σύμφωνα με των περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμων και Κανονισμών.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 μετά από σχετική αίτηση έχει εγκριθεί η 
αλλαγή ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών σε Options Cassoulides Plc.  Η εν λόγω αλλαγή έχει 
επικυρωθεί από τους μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Ιουνίου 2006. 
 
Η Εταιρεία είναι Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας Εισοδήματος 
Νόμων. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτημένων της εταιρειών (“το Συγκρότημα”) κατά 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 συνέχισε να είναι η διοργάνωση ιατρικών και άλλων 
συνεδρίων, οι τυπογραφικές εργασίες, οι εκδοτικές εργασίες και η διαχείριση άλλων επενδύσεων. 
 

2. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας Εταιρείας και των εξαρτημένων της 

εταιρειών έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
(ΔΠΧΠ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ΔΠΧΠ όπως αυτά 
εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).  Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις συνάδουν και με τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το 
χρόνο της ετοιμασίας τους όλα τα εφαρμόσιμα ΔΠΧΠ που εκδόθηκαν από το ΣΔΛΠ έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, οι  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, της Κύπρου και των περί Αξιών και 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Βάση ετοιμασίας  
 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους εκτός από την περίπτωση της γης και κτιρίων που παρουσιάζονται σε τιμή εκτίμησης και 
των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση καθώς επίσης και των χρεωστών που παρουσιάζονται 
στη δίκαιη αξία τους κατά τη λήξη του οικονομικού έτους.  Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και παρουσιάζονται σε 
Κυπριακές λίρες. 

 
Η ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει 
εκτιμήσεις και υποθέσεις οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό 
αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές 
υποθέσεις βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι 
πιστεύεται να είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις, και τα αποτελέσματα των οποίων διαμορφώνουν τη 
βάση στην οποία ασκείται η κρίση σχετικά με τις  λογιστικές αξίες ενεργητικού και υποχρεώσεων οι 
οποίες δεν είναι άμεσα εμφανές από άλλες πηγές.  Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να 
διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες υποθέσεις θεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθούνται με συνέπεια αναφορικά με στοιχεία που κρίνονται 
σημαντικά ή ουσιώδη για τα αποτελέσματα χρήσεως και για την παρουσίαση της οικονομικής 
κατάστασης του Συγκροτήματος αναφέρονται πιο κάτω. 
 
Βάση ενοποίησης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της 
ιθύνουσας  Εταιρείας και των εξαρτημένων της εταιρειών. Η ενοποίηση των εξαρτημένων εταιρειών 
γίνεται με την μέθοδο της απόκτησης (acquisition method). 
 
Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα Εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 50% 
του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εξαρτημένης εταιρείας ή είναι σε θέση να 
ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της εξαρτημένης εταιρείας, ή όταν ελέγχει το 
διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όταν η 
εταιρεία ελέγχεται κατά την διάρκεια του έτους τα αποτελέσματα ενοποιούνται από την ημερομηνία 
που ο έλεγχος υφίσταται με βάση τη μέθοδο της απόκτησης. 
 
Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Συγκροτήματος καθώς επίσης και 
οποιαδήποτε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες πάνω σε αυτές τις συναλλαγές, που έγιναν σε 
καθαρά εμπορική βάση, απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση. 
 
Λογιστικός χειρισμός για συνένωση συμφερόντων (Uniting of interests) 
 
Η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του ΔΛΠ 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. 
 
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 Διοικητικού 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. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 

 
Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα 
οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2006. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 
λογιστικές αρχές του Συγκροτήματος. 

 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τα πιο 
κάτω λογιστικά πρότυπα είχαν εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή: 

 
• ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο): Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις 

για κεφάλαιο (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007).   
 
• ΔΠΧΠ 7 : Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007). 
 
• Διερμηνεία 7: Εφαρμογή της Μεθόδου Επαναδιατύπωσης με βάση το ΔΛΠ 29 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση για Υπερπληθωριστικές Οικονομίες (ισχύει για 
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Μαρτίου 2006). 

 
• Διερμηνεία 8: Έκταση του ΔΛΠ 2 (ισχύει για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 

Μαΐου 2006). 
 
• ΔΠΧΠ 8: Λειτουργικοί Τομείς (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009). 

 
• Διερμηνεία 9: Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων (ισχύει για λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν από 1 Ιουνίου 2006). 
 
• Διερμηνεία 10: Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση (ισχύει για λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν από 1 Νοεμβρίου 2006). 
 
• Διερμηνεία 11: Έκταση του ΔΠΧΠ 2 Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας 

επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου συγκροτήματος (ισχύει για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν από 1 Μαρτίου  2007). 

 
• Διερμηνεία 12: Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2008). 
 

To Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε 
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

 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. 
 

(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. 

 

(στ) Πιστωτικά μερίσματα  
 

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει. 
 

Ωφελήματα υπαλλήλων 
 

Η Εταιρεία και οι υπαλλήλοι της 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.  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

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 ζημίες 
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 καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων των εξαρτημένων εταιρειών οι οποίες 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 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 εμπορική εύνοια που προκύπτει από την απόκτηση ξένων εξαρτημένων εταιρειών μεταφράζεται σε 
Κυπριακές λίρες με βάση την ημερομηνία εξαγοράς. 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε τιμή κόστους ή επανεκτίμησης μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις.  Η τιμή εκτίμησης είναι με βάση την αγοραία αξία που παρουσιάζεται στην έκθεση 
ανεξάρτητων επαγγελματιών εκτιμητών που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Τα υπόλοιπα 
στοιχεία πάγιου ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 

 

Οι αποσβέσεις των κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται 
το κόστος ή η τιμή εκτίμησης μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία τους σύμφωνα με τη 
σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής 
τους. 
 

Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 
  % 
 Κτίρια 3 - 4 
 Οχήματα 15 - 20 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισμικά  
   προγράμματα 20 – 331/3 
 Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
 Μηχανήματα 10 - 20 

 
 Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 

 Πλεονάσματα /ελλείμματα που προκύπτουν από επανεκτίμηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού πιστώνονται /χρεώνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης. Εάν προκύψει έλλειμμα το 
οποίο δεν καλύπτεται από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα στο αποθεματικό επανεκτίμησης για το 
συγκεκριμένο στοιχείο πάγιου ενεργητικού, διαγράφεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 

 
 Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίμησης των κτιρίων 

μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
 Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος πώλησης και 

της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων του έτους κατά το οποίο έγινε η πώληση. Εάν η πώληση αφορά στοιχείο που 
λογίζεται σε εκτιμημένη αξία, τυχόν υπόλοιπο από πλεόνασμα επανεκτίμησης που βρίσκεται στο 
αποθεματικό επανεκτίμησης και αντιστοιχεί στο στοιχείο αυτό, μεταφέρεται στο αποθεματικό 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 Οι δαπάνες για βελτιώσεις και ανακαινίσεις των ενοικιαζομένων κτιρίων του Συγκροτήματος οι 

οποίες αναμένεται να αποφέρουν μελλοντικά οφέλη πέραν αυτών που υπολογίσθηκαν αρχικά, 
κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο πάνω. 

 
 Οι δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση των ενοικιαζομένων κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος κατά το οποίο 
προκύπτουν. 

 
Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις για ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό όπου ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων 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. 



OPTIONS CASSOULIDES PLC 
(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Αναβαλλόμενα έσοδα και έξοδα 
 
Έσοδα και έξοδα συνεδρίων που θα διοργανωθούν σε μελλοντικά οικονομικά έτη και των οποίων η 
διεξαγωγή θεωρείται βέβαιη εμφανίζονται ως αναβαλλόμενα και μεταφέρονται στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που γίνονται τα συνέδρια. 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα 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.  
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής και δίκαιης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα 
μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και περιλαμβάνονται στα “άλλα 
λειτουργικά έσοδα”.  Οι δαπάνες για έξοδα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις επενδύσεις σε 
ακίνητα συμπεριλαμβάνονται στις προσθήκες έτους. 
 
Επενδύσεις 

 
Παρουσίαση επενδύσεων 
 
Το Συγκρότημα υιοθέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2001 το ΔΛΠ 39, “Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Καταχώρηση και Αποτίμηση” βάσει του οποίου οι επενδύσεις διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

 
(i) Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία 
 

 Οι επενδύσεις αυτές περιλαμβάνουν επενδύσεις σε αξίες εταιρειών που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που αγοράστηκαν με σκοπό την άμεση απόδοση 
κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών, και παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό στις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις.  Το κέρδος ή ζημία από την πώληση και 
επανεκτίμηση στις επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

 
(ii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
 

 Όλες οι άλλες επενδύσεις (σε εισηγμένες ή μη εισηγμένες εταιρείες), ταξινομήθηκαν ως 
επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και παρουσιάζονται στον ισολογισμό στις 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις.  Το κέρδος ή ζημία από την επανεκτίμηση στις επενδύσεις 
αυτές μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό επανεκτίμησης και αναγνωρίζεται στο 
λογαριασμό αποτελεσμάτων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν 
υποστούν μόνιμη μείωση της αξίας τους. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
 Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

Λογιστικός χειρισμός επενδύσεων  
 

(ι) Τίτλοι σε δημόσιες εταιρείες εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλες αξίες δημοσίων εταιρειών λογίζονται στον 
ισολογισμό με βάση την τιμή αγοράς τους στις 31 Δεκεμβρίου.  Η αγοραία αξία 
προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, όπως αυτές δημοσιεύονται κατά το κλείσιμο των χρηματιστηριακών 
συναντήσεων. 
 
Η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας των μετοχών και άλλων αξιών, όπως 
παρουσιάζεται στον ισολογισμό, για τις ‘Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία’ 
μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.  Για τις ‘Επενδύσεις διαθέσιμες προς 
πώληση’ η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας μεταφέρεται σε ειδικό 
αποθεματικό επανεκτίμησης  και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν 
μόνιμη μείωση στην αξία τους. 

 
(ιι) Τίτλοι σε εταιρείες μη εγγεγραμμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
 

Επενδύσεις σε μετοχές και άλλες αξίες μη εγγεγραμμένων εταιρειών στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, λογίζονται στον ισολογισμό της Εταιρείας με βάση 
την τιμή κτήσης τους, εκτός στις περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη ενδεικτική τιμή ή 
βάση αναγνωρισμένων μεθόδων αποτίμησης.  Η διαφορά του κόστους και της 
ενδεικτικής τιμής των μετοχών και άλλων αξιών, όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό επανεκτίμησης και αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μόνο κατά την εκποίηση των 
επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν μόνιμη μείωση στην αξία τους. 

 
 (iii) Επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες  
 

 Οι επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες παρουσιάζονται στον ισολογισμό της 
Εταιρείας σε τιμή κτήσης μείον οποιαδήποτε μείωση που κρίνεται ότι είναι μη 
προσωρινής φύσης. 

 
 Σε περίπτωση μείωσης της αξίας των επενδύσεων που παρουσιάζεται στον 

ισολογισμό, η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και της 
λογιστικής αξίας μεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
 (iv) Επενδύσεις σε 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% μέχρι 
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 (equity method).  Η επένδυση του Συγκροτήματος 
σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει εμπορική εύνοια (μετά την αφαίρεση 
συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης) που προέκυψε κατά την απόκτηση. 
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 Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

Λογιστικός χειρισμός επενδύσεων (συνέχεια) 
 

(iv) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια) 
 
Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημία 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 ζημία της 
συνδεδεμένης εταιρείας ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων μη εξασφαλισμένων εισπρακτέων, το Συγκρότημα δεν 
αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, 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. Ζημίες 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. 
 
Εμπορική εύνοια 
 
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών και που 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της δίκαιης αξίας του μεριδίου του 
Συγκροτήματος στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται, παρουσιάζεται ως εμπορική εύνοια στον 
ισολογισμό. 
 
Η εμπορική εύνοια ελέγχεται για απομείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιμή 
κόστους μείον συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.  Οποιαδήποτε ζημία απομείωσης χρεώνεται 
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 
Αρνητική εμπορική εύνοια 
 
Η αρνητική εμπορική εύνοια προκύπτει από την αγορά εξαρτημένων εταιρειών και 
αντιπροσωπεύει τη διάφορα μεταξύ της τιμής κτήσης και της δίκαιης αξίας του μεριδίου της 
Εταιρείας στο καθαρό ενεργητικό που αποκτάται την ημερομηνία αγοράς.  Η αρνητική εμπορική 
εύνοια διαγράφεται εξολοκλήρου κατά το έτος που προκύπτει στην ενοποιημένη κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 

 Χρεώστες 
 
 Οι χρεώστες παρουσιάζονται σε τιμή κόστους πλέον δεδουλευμένους τόκους μείον την 

πρόβλεψη για ειδική και γενική πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες.  Χρεώστες ανεπίδεκτοι 
είσπραξης διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς 
χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο.  Γίνεται γενική και ειδική πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες με βάση την περίοδο οφειλής του χρέους και ικανότητα εισπραξιμότητας του χρέους 
αντίστοιχα.  Τα ποσά των προβλέψεων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 
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Φορολογία  
 
Η φορολογία περιλαμβάνει πρόβλεψη πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους με βάση τη 
νομοθεσία και τους συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Η φορολογία 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 
 
Σε περίπτωση ζημίας οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν και να συμψηφίσουν τη 
ζημία αυτή με τα κέρδη των επόμενων ετών χωρίς περιορισμό. 
 
Οι κανονισμοί για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος εταιρειών έχουν θεσπιστεί και κατ’ 
επέκταση ο συμψηφισμός ζημιών μεταξύ εταιρειών συγκροτήματος είναι επιτρεπόμενος. 
Εταιρεία θα θεωρείται ως μέλος συγκροτήματος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 
 
• Μια εταιρεία είναι εξαρτημένη της άλλης κατά εβδομήντα πέντε τις εκατόν (75%), ή 
 
• Οι δύο εταιρείες ή η καθεμιά ξεχωριστά είναι εξαρτημένες κατά εβδομήντα πέντε τις 

εκατόν (75%) τρίτης εταιρείας. 
 
Ο συμψηφισμός ζημιών μπορεί να γίνει νοουμένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
Δημοκρατίας” και είναι μέλη του ιδίου συγκροτήματος κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 
φορολογικού έτους. Συμψηφισμός ζημιών εταιρειών με κέρδη ενός έτους μπορεί να γίνει μόνο 
για ζημίες που προκύπτουν στο ίδιο φορολογικό έτος με τα υπό αναφορά κέρδη. Δεν μπορούν να 
ληφθούν υπόψη για συμψηφισμό ζημίες από προηγούμενα έτη. 
 
Οποιεσδήποτε πληρωμές γίνουν για συμψηφισμό ζημιών συγκροτήματος δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη στον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος οποιασδήποτε από τις δύο εταιρείες και 
δε θα θεωρείται επίσης διανομή μερίσματος ή δαπάνη που επιτρέπεται. 
 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα Νόμο του 2002 που έχει τεθεί σε ισχύ από 
την 1 Ιανουαρίου 2003, καταργείται η έκτακτη εισφορά για την άμυνα στα κέρδη των εταιρειών.  
Εισάγεται νέα διάταξη με την οποία εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στην Δημοκρατία, λογίζεται 
ότι έχει διανέμει 70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή 
μερισμάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο 
οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 15%. 
 
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 
διανέμεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη 
αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του 
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται 
αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. 
 
Το ποσό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος χρεώνεται στο αποθεματικό λογαριασμού 
αποτελεσμάτων όταν η λογιζόμενη διανομή λαμβάνει χώρα, δηλαδή στο τέλος της περιόδου των 
δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 

Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Η Εταιρεία έχει προβεί σε πλήρη πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία σε όλες τις προσωρινές 
διαφορές μεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της 
Εταιρείας και της φορολογικής τους αξίας.  Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν στο μέλλον.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα 
αναβαλλόμενης φορολογίας που προκύπτουν από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται 
μόνο στο βαθμό που θεωρείται πιθανόν ότι στο μέλλον θα υπάρχουν επαρκή εταιρικά φορολογικά 
κέρδη προς συμψηφισμό. 
 
Η αναπροσαρμογή στην αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγών στους φορολογικούς συντελεστές 
παρουσιάζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή στα αποθεματικά ανάλογα με το 
που συμπεριλαμβάνεται η αρχική χρέωση ή πίστωση για αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
μεταφέρεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης.  Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την 
επανεκτίμηση επένδυσης σε ακίνητα αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 
του έτους.  Η αναστροφή της πρόβλεψης για αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ή στο αποθεματικό επανεκτίμησης ανάλογα με το που 
είχε αναγνωριστεί η αρχική πρόβλεψη. 
 
Πιστωτές 
 
Οι πιστωτές παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία. 
 
Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και των εξαρτημένων της εξετάζεται σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού για να εξακριβωθεί κατά πόσον υπάρχει ένδειξη μείωσης στην αξία 
των στοιχείων ενεργητικού.  Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ένδειξη για μείωση εκτιμάται η 
ανακτήσιμη αξία των στοιχείων ενεργητικού.  Η ανακτήσιμη αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι 
η μεγαλύτερη της καθαρής εισπράξιμης τιμής στα πλαίσια μιας συνήθους εμπορικής συναλλαγής 
και της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών από τη συνεχή χρήση του 
στοιχείου και της πώλησης του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.  Η μείωση αυτή αναγνωρίζεται 
ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους. 
 
Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται 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 και ημιτελών προϊόντων 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. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αντιπροσωπεύουν μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 
και τραπεζικά παρατραβήγματα. 
 
Χρηματοδοτικά έξοδα 
 
Τα χρηματοδοτικά έξοδα διαγράφονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όπως 
πραγματοποιούνται. 
 
Ενοίκια 
 
Τα ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων 
σύμφωνα με τη διάρκεια του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
 
Προβλέψεις 
 
Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόμενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. 
 

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. 
 

Ανάλυση κατά τομέα 
 
Το Συγκρότημα εφαρμόζοντας το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς αρ. 14 ‘Ανάλυση Κατά Τομέα’ παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία όπως πιο κάτω: 
 

Πρωτογενής τομέας 
 

  Το Συγκρότημα χωρίζεται κυρίως στους πιο κάτω τομείς δραστηριότητας: 
 

 (α) Διοργάνωση συνεδρίων 
 (β) Τυπογραφικές εργασίες 
 (γ) Εκδόσεις 
 (δ) Άλλες δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της 

διοίκησης και διαχείρισης του Συγκροτήματος και άλλων επενδύσεων. 
 

Δευτερογενής τομέας 
 

Οι δραστηριότητες του Συγκροτήματος κατανέμονται στους πιο κάτω γεωγραφικούς 
χώρους: 

 
(α) Κύπρο 
(β) Ελλάδα 
(γ) Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση 
(δ) Άλλες χώρες. 

 
Η βάση της κατανομής των κόστων είναι πραγματική. 

 



OPTIONS CASSOULIDES PLC 
(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)  
 

 Δαπάνες συντήρησης επισκευών και βελτιώσεων 
 

 Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση όλων των στοιχείων πάγιου ενεργητικού της 
Εταιρείας κεφαλαιοποιούνται στο έτος στο οποίο πραγματοποιούνται και αποσβένονται με 
βάση τους συντελεστές που αναφέρονται πιο πάνω. Οι δαπάνες για τη συντήρηση και 
επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων στοιχείων πάγιου ενεργητικού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους κατά το οποίο 
πραγματοποιούνται. 

 
 Δεν γίνεται πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις για δαπάνες για μελλοντικές 

τροποποιήσεις, βελτιώσεις και επισκευές των στοιχείων πάγιου ενεργητικού. 
 
 Μακροπρόθεσμα δάνεια 
 

 Τα μακροπρόθεσμα δάνεια παρουσιάζονται με βάση τις ονομαστικές αξίες που οφείλονται 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και περιλαμβάνουν δεδουλευμένους τόκους. 

 
 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

 Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδο και ως υποχρέωση μόνο όταν 
θεωρηθεί πιθανή η επιβεβαίωση του εξόδου ή της ζημίας από μελλοντικά γεγονότα. 

 
 Η πρόβλεψη παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση πιθανών ανακτήσιμων ποσών. 

 
 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
(i) Συνήθεις μετοχές  

 
Συνήθεις μετοχές που εκδόθηκαν και πληρώθηκαν πλήρως ταξινομούνται ως ίδια 
κεφάλαια. 
 
 

(ii) Μερίσματα 
 

Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που έχουν δηλωθεί, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 10. 

 
 Συγκριτικά ποσά 
 

Όπου χρειαζόταν, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρημένο) “Παρουσίαση 
Οικονομικών Καταστάσεων”. 
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4 Ανάλυση κατά τομέα 
Πρωτογενής τομέας 

 Συνέδρια  Τυπογραφικά  Εκδόσεις  Άλλες υπηρεσίες  Απαλήψεις Σύνολο 
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
 £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
Πωλήσεις             
             

Σε τρίτους 10.785.628 12.703.001 4.768.738 7.617.625 3.530.832 1.880.881 -- -- -- -- 19.085.198 22.201.507 
Μεταξύ τομέων      265.614      211.694     885.896    615.412      95.427      79.884            --              -- (1.246.937) (906.990)                --                -- 
             

Σύνολο πωλήσεων 11.051.242 12.914.695 5.654.634 8.233.037 3.626.259 1.960.765             --              -- (1.246.937) (906.990) 19.085.198 22.201.507 
             
Αποτελέσματα κατά τομέα             
Κέρδος/(ζημία)     433.692     502.150 1.241.137 1.357.636 432.444    471.250 (340.058)  (308.660)   1.767.215  2.022.376 
             
Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έξοδα             
  χρηματοδότησης           1.767.215 2.022.376 
Καθαρά  έξοδα χρηματοδότησης           (359.496) (330.422) 
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων εταιρειών  -- (1.410) (9.287) -- 40.538 18.034 162.207 (1.398)       193.458      15.226 
             
Κέρδος πριν τη φορολογία           1.601.177 1.707.180 
Φορολογία             (220.306)  (375.865) 
             
Κέρδος μετά τη φορολογία           1.380.871 1.331.315 
Συμφέρον μειοψηφίας              (48.688)    (81.956) 
             

Καθαρό κέρδος για το έτος           1.332.183 1.249.359 
             
Ενεργητικό κατά τομέα 7.381.556 6.869.048 10.581.583 14.735.693 5.137.766 4.354.070 727.123 669.976   23.828.028 26.628.787 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες -- -- 836.878 -- 378.868 343.877 693.096 530.889   1.908.842 874.766 
Μη κατανεμητέα ενεργητικού               798.873      782.803 
             

Σύνολο ενεργητικού           26.535.743 28.286.356 
             
Υποχρεώσεις κατά τομέα 3.785.580 3.316.677 1.147.688 2.586.317 1.418.035 1.077.286 449.689 615.813   6.800.992 7.596.093 
Μη κατανεμητέες υποχρεώσεις           7.391.577   7.397.897 
             
Σύνολο υποχρεώσεων           14.192.569 14.993.990 
             

Κεφαλαιουχικές δαπάνες     97.392      74.280 2.826.600  1.482.658    903.865      81.150     70.290           798     3.898.147   1.638.886 
             

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων      86.786      95.086    393.399     696.754      58.352     40.281    17.919     18.913       556.456     851.034 
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4. Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια) 
 

Δευτερογενής τομέας 
 
 Κύπρος Ελλάδα  Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση 
΄Αλλες χώρες Σύνολο 

          
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
Πωλήσεις £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
           
Συνέδρια  -- 100.693 21.220 32.667 10.289.710 9.668.559 474.698 2.901.082 10.785.628 12.703.001 
Τυπογραφικές εργασίες 4.721.967 4.502.636 41.604 3.075.906 1.081 7.528 4.086 31.555 4.768.738 7.617.625 
Εκδόσεις   2.133.665   1.001.675             --              --       61.932       70.276 1.335.235       808.930   3.530.832   1.880.881 
   
   6.855.632   5.605.004    62.824 3.108.573 10.352.723  9.746.363 1.814.019    3.741.567 19.085.198 22.201.507 
          
Eνεργητικό    
            
Συνέδρια  157.986 192.211 -- -- 6.620.770 6.148.236 602.800 528.601 7.381.556 6.869.048 
Τυπογραφικές εργασίες 10.570.721 8.452.965 10.862 6.282.728 -- -- -- -- 10.581.583 14.735.693 
Εκδόσεις 4.046.066 3.488.350 -- -- -- -- 1.091.700 865.720 5.137.766 4.354.070 
Άλλες υπηρεσίες      722.554     665.476       4.569        4.500               --                --               --               --    727.123      669.976 
   
 15.497.327 12.799.002     15.431 6.287.228  6.620.770  6.148.236 1.694.500 1.394.321 23.828.028 26.628.787 
     
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες         1.908.842 874.766 
Μη κατανεμητέα περιουσιακά στοιχεία             798.873      782.803 
           

Σύνολο ενεργητικού        26.535.743 28.286.356 
           

Κεφαλαιουχικές δαπάνες    
            

Συνέδρια  1.205 16.010 -- -- 90.063 55.804 6.124 2.466 97.392 74.280 
Τυπογραφικές εργασίες 2.826.600 990.183 -- 492.475 -- -- -- -- 2.826.600 1.482.658 
Εκδόσεις 900.357 81.150 -- -- -- -- 3.508 -- 903.865 81.150 
Άλλες υπηρεσίες        70.290            798             --               --             --                --               --             --      70.290             798 
          
   3.798.452  1.088.141             --    492.475     90.063       55.804        9.632       2.466 3.898.147  1.638.886 
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5. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
   

Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 83.989 -- 
Κέρδος από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 39.709 126.250 
Είσπραξη επισφαλών χρεωστών 15.652 36.067 
Ενοίκια εισπρακτέα 2.676 4.540 
Διοικητικά δικαιώματα εισπρακτέα 25.060 11.716 
ΦΠΑ που επιστράφηκε 1.173 5.745 
Απομείωση για ακύρωση συμβολαίου -- 136.405 
Διάφορα άλλα έσοδα 12.745 8.963 
Επιχορηγήσεις 5.691 20.950 
Συμβουλευτικά δικαιώματα 3.850 43.944 
Εκπτώσεις εισπρακτέες 29.011 27.252 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 4.787 45.236 
Μερίσματα εισπρακτέα -- 120.465 
Προμήθειες εισπρακτέες 22.612 -- 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα     5.200            -- 
   
 252.155 587.533 

 
6. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   

Ζημία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και    
  εξοπλισμού -- (5.837) 
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου εξαρτημένων εταιρειών -- (760) 
Έξοδα ανάπτυξης εργασιών (32.747) (42.595) 
Πρόνοια για αποπληρωμή ΦΠΑ -- (127.732) 
Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων που κρατούνται   
  για εμπορία -- (252) 
Διάφορα άλλα έξοδα   (1.864)      (6.485) 
   
 (34.611)   (183.661) 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Συναλλαγματικό κέρδος από χρηματοδοτικές   
  δραστηριότητες -- 45.990 
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 63.001 106.366 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι       16.942    3.981 
   
Χρηματοδοτικά έσοδα       79.943 156.337 
   
Συναλλαγματική ζημία από χρηματοδοτικές   
  δραστηριότητες    (11.868) -- 
Τραπεζικοί τόκοι πληρωτέοι    (427.571) (486.759) 
   
Χρηματοδοτικά έξοδα     (439.439) (486.759) 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης    (359.496) (330.422) 

 
8. ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Το κέρδος πριν τη φορολογία παρουσιάζεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω: 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Δικαιώματα διοικητικών συμβούλων 14.400 10.000 
Αμοιβή διοικητικών συμβούλων    
  (υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα) 210.650 255.422 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 556.456 851.034 
Αμοιβή ελεγκτών 56.277 52.730 
Κόστος προσωπικού 4.827.723 4.798.848 
 
Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως 
ακολούθως: 
 2006 2005 
  
Αριθμός υπαλλήλων         289           269 

 
9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Μισθοί 4.136.585 4.143.487 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 652.553 618.273 
Εισφορές στο ταμείο προνοίας     38.585     37.088 
   
 4.827.723 4.798.848 
 
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. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Η φορολογία υπολογίζεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος του έτους όπως 

αναπροσαρμόστηκε για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τους συντελεστές που ίσχυαν 
κατά τη διάρκεια του έτους. 

 
 2006 2005 
 £ £ 
Φορολογία έτους:   
Εταιρικός φόρος 92.404 112.012 
Φορολογία εξωτερικού 57.634 223.319 
Φορολογία – προηγούμενα έτη 10.998 14.639 
Αμυντική εισφορά 7.426 6.208 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 11.918 -- 
Αναβαλλόμενη φορολογία     39.926      19.687 
   
   220.306    375.865 
   
Η συμφιλίωση μεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσματος του λογιστικού κέρδους 
πολλαπλασιαζόμενο με τους ισχύοντες συντελεστές είναι ως εξής: 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Κέρδος πριν τη φορολογία 1.601.177 1.707.180 
   
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό   
  εταιρικής φορολογίας 226.704 320.252 
Φορολογική επίδραση διαφορετικών ποσοστών   
  φορολογίας σε άλλες χώρες 210.001 176.412 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
  φορολογικούς σκοπούς 64.560 54.654 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων εισοδήματος που δεν   
  υπόκειται σε φορολογία    (321.296)       (221.268) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις    
  οποίες δεν έχει αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης   
  φορολογίας 5.068 17.124 
Φόροι προηγουμένων ετών 10.998 14.639 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών από μεταφορά      (35.700)         (11.843) 
Πρόσθετη επιβάρυνση φορολογιών 701 -- 
Αμυντική εισφορά 7.426 6.208 
Αναβαλλόμενη φορολογία 39.926 19.687 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών     11.918             -- 
   
Χρέωση για φορολογία   220.306   375.865 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 το Συγκρότημα είχε ζημίες για σκοπούς εταιρικού φόρου £1.331.125 
(2005: £1.090.572) που μπορούν να μεταφερθούν για συμψηφισμό έναντι μελλοντικών 
φορολογητέων κερδών για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενο φορολογικό 
ενεργητικό ύψους £133.113 (2005: £109.057). 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

11. ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Κέρδος που αναλογεί στους μετόχους    1.332.183   1.249.359 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήσαν εκδομένες    
  κατά τη διάρκεια του έτους 46.352.452 46.352.452 
   
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)            2,87            2,70 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

    Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί   
   σκεύη και υπολογιστές   
 Γη και  εξοπλισμός και   
 κτίρια Μηχανήματα γραφείου προγράμματα Οχήματα Ολικό 
 £ £ £ £ £ £ 
Τιμή κτήσης ή επανεκτίμησης     
1 Ιανουαρίου 2006 4.660.632 5.882.615 1.131.964 1.031.045 320.679 13.026.935 
Προσθήκες  2.128.800 1.339.247 204.476 147.446 78.178 3.898.147 
Μεταφορά στις επενδύσεις        
 σε συνδεδεμένες εταιρείες (1.251.301)      (1.696.942)    (257.425)       (497.027)       (20.859) (3.723.554) 
Εκποιήσεις (213.241) (123.557)   (12.870)         (37.137)       (70.808)   (457.613) 
Προσθήκες λόγω εξαγοράς  -- 102.195 15.808 -- -- 118.003 
Συναλλαγματική διαφορά 32.943 55 3.208 10.046 672 46.924 
Διαγραφές             --     (172.603)        (7.320)              --             --    (179.923) 
       
31 Δεκεμβρίου 2006 5.357.833   5.331.010   1.077.841   654.373   307.862  12.728.919 
       
Αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου 2006 340.479 2.439.722 450.575 723.698 167.810 4.122.284 
Επιβάρυνση έτους 85.431 313.655 58.280 63.581 35.509 556.456 
Μεταφορά στις επενδύσεις       
 σε συνδεδεμένες εταιρείες (131.408)         (499.589)      (99.889)     (207.385)       (13.273)    (951.544) 
Στις εκποιήσεις (55.550)         (108.262)      (11.391)       (32.764)       (30.140)    (238.107) 
Χρέωση λόγω εξαγοράς -- 8.641 1.318 41 -- 10.000 
Συναλλαγματική διαφορά 1.377 55 1.275 9.077 17 11.801 
Στις διαγραφές             --       (172.603)         (7.320)              --              -- (179.923) 
       
31 Δεκεμβρίου 2006   240.329     1.981.619       392.848    556.248    159.923  3.330.967 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 5.117.504     3.349.391       684.993      98.125    147.939  9.397.952 
       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 4.320.153   3.442.893       681.389    307.347    152.869  8.904.651 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
12.  ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Η γη και τα κτίρια επανεκτιμηθήκαν από τους Συμβούλους της Εταιρείας το Δεκέμβριο του 2003 
με βάση την εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, βασισμένη στην αγοραία αξία.  Γίνεται 
επανεκτίμηση της γης και των κτιρίων κάθε πέντε έτη. 
 
Αν το ποσό της γης και κτιρίων το οποίο παρουσιάζεται πιο πάνω, προσδιοριζόταν σύμφωνα με 
την αρχή του ιστορικού κόστους η καθαρή λογιστική αξία θα είχε ως εξής:  

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Γη και κτίρια    270.381    293.626 

 
Οι τραπεζικές διευκολύνσεις εταιρειών του Συγκροτήματος είναι εξασφαλισμένες με εγγυήσεις 
πάνω στη γη, τα κτίρια και τα μηχανήματα για ποσό ύψους £4.394.696 (2005: £3.963.511). 

 
13.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 
 2006 2005 

 £ £ 
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 520.001 70.000 
Προσθήκες έτους 290 323.751 
Εκποιήσεις (70.000) -- 
Επανεκτίμηση έτους    39.709   126.250 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   490.000   520.001 

   
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα επανεκτιμούνται στο τέλος κάθε έτους στις δίκαιες αξίες τους, οι οποίες 
είναι οι αξίες στην ελεύθερη αγορά.  Οι επανεκτιμήσεις γίνονται από εγκεκριμένο εκτιμητή. 
 

14.  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
Καθαρή λογιστική αξία   
1 Ιανουαρίου 3.998.088 2.694.055 
Αύξηση συμμετοχής σε εξαρτημένες εταιρείες 49.991 1.274.545 
Μεταφορά από συνδεδεμένες εταιρείες -- 29.488 
Μεταφορά σε συνδεδεμένες εταιρείες (393.714) -- 
Συναλλαγματική διαφορά       24.639               -- 
   
31 Δεκεμβρίου  3.679.004  3.998.088 

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Αρ.3 “Συνδυασμοί επιχειρήσεων” έχει αξιολογήσει την 
αξία της εμπορικής εύνοιας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν 
προκύπτει οποιαδήποτε μείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας.  
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ (συνέχεια) 
 

Έλεγχος απομείωσης εμπορικής εύνοιας 
 

Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται βάσει υπολογισμών της 
αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις ροής μετρητών βασισμένες σε 
χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών και έχουν εγκριθεί από τη 
Διεύθυνση.  Οι ροές μετρητών πέραν των πέντε ετών 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 

% 
Μεικτό περιθώριο κέρδους 63 35 – 39 20 – 60 
Ρυθμός ανάπτυξης 5 – 18 10 – 43 1 – 35 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 6 6 – 7 6 

 
Η Διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους βάσει 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 εμπορική εύνοια κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών κατά χώρα και τομέα 
δραστηριότητας ως ακολούθως: 

   
 2006 2005 
  

Εκδοτικά 
£ 

 
Τυπογραφικα 

£ 

 
Συνέδρια 

£ 

 
Ολικό 

£ 

 
Εκδοτικά 

£ 

 
Τυπογραφικά 

£ 

 
Συνέδρια 

£ 

 
Ολικό 

£ 
       

Κύπρος 921.081 309.379 -- 1.230.460 871.090 309.379 -- 1.180.469 
Ελλάδα -- -- -- -- -- 393.714 -- 393.714 
Υπόλοιπη ΕΕ -- -- 2.146.990 2.146.990 -- -- 2.122.351 2.122.351 
Άλλες χώρες   301.554            --                 -     301.554  301.554             --                --      301.554 
       
   1.222.635  309.379  2.146.990 3.679.004 1.172.644   703.093  2.122.351  3.998.088 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
  2006 2005 
 £ £ 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 874.766 838.788 
Εξαγορές  -- 323.257 
Μείωση στην αξία συνδεδεμένων εταιρειών --      (161.500) 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών 193.458 15.226 
Μερίσματα που εισπράχτηκαν   (90.219)          (1.877) 
Μεταφορά στις εξαρτημένες εταιρείες --   (139.128) 
Μεταφορά από εξαρτημένες εταιρείες    930.837             -- 
   
Υπόλοιπο 31Δεκεμβρίου 1.908.842   874.766 

 
Λεπτομέρειες των συνδεδεμένων εταιρειών είναι ως εξής: 

 
 

Όνομα 
 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
σύστασης 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

   % 
Marelia Development Ltd Ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων Κύπρος 50 
Nikokreon Publications Ltd Εκδόσεις Κύπρος 50 
C. Ataliotis Niche Advertising Ltd Διαφημίσεις Κύπρος 25 
Πολύχρωμο Α.Ε. Ψηφιακές εκτυπώσεις Ελλάδα 26 
DDS A.E. (Εξαρτημένη της 
Πολύχρωμο Α.Ε.) 

Παροχή διαφημιστικών 
υπηρεσιών 

Ελλάδα 14 

 
Η Εταιρεία μέσω της εξαρτημένης εταιρείας AG Franchise Developments Ltd (AGFD) κατέχει το 
26% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Πολύχρωμο Α.Ε. και το 14% του εκδομένου 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας DDS A.E..  Κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών η 
Εταιρεία ενοποιούσε τα αποτελέσματα των δύο αυτών εταιρειών με την μέθοδο της απόκτησης 
(acquisition method) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 27 (ΔΛΠ 27) 
“Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις” για το λόγο ότι εξασκούμε έλεγχο στην 
διαμόρφωση στρατηγικής των δύο εταιρειών μέσω του διορισμού της πλειοψηφίας των συμβούλων 
στα Διοικητικά τους Συμβούλια.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 μετά από στρατηγική απόφαση 
των μετόχων της AGFD για αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος προς όφελος των επενδυτών της 
Εταιρείας, έχει αποφασιστεί όπως η Εταιρεία παύσει να ελέγχει τις οικονομικές αποφάσεις για την 
ανάπτυξη του Πολύχρωμου Α.Ε. αλλά να έχει σημαντική επιρροή σε αυτές.  Ως εκ τούτου η 
Εταιρεία, υιοθετώντας τις πρόνοιες του ΔΛΠ 27 έχει προχωρήσει στην αλλαγή του λογιστικού 
χειρισμού της εν λόγω επένδυσης και εφαρμόζει τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
Αρ. 28 “Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις”: για την ενοποίηση των αποτελεσμάτων των δύο 
αυτών εταιρειών.  Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο αυτών 
εταιρειών ενοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου 2006 με την μέθοδο της καθαρής θέσης (equity 
method). 
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15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

Το μερίδιο του Συγκροτήματος στις συνδεδεμένες εταιρείες, που δεν είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο, είναι: 
 

 Περιουσιακά   Κέρδος/ Ποσοστό 
 στοιχεία Υποχρεώσεις Εισοδήματα (ζημία) συμμετοχής 

      
 £ £ £ £ % 
      

2006      
Marelia Development Ltd 677.123 70.022 6.000 162.207 50 
Nikokreon Publication Ltd 8.781 6.520 3.430 3.456 50 
C. Ataliotis Niche Advertising Ltd 214.614 103.055 212.430 37.082 25 
Πολύχρωμο Α.Ε. 1.469.052 968.473 707.126 (11.450) 26 
DDS A.E.      50.608      59.291    31.613     2.163 14 
      
   2.420.178  1.207.361  960.599 193.458  
      
2005      
Marelia Development Ltd 496.101 57.853 4.145 (3.485) 50 
Nikokreon Publication Ltd 1.090 2.284 550 (1.695) 50 
C. Ataliotis Niche Advertising Ltd     165.554       86.486    88.486   20.406 25 
      
   662.745     146.623    93.181   15.226  
      
      
 

16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Εισηγμένες μετοχές:   
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 576.905 514.691 
Επενδύσεις σε μη εισηγμένες μετοχές    135.865    216.513 
   
    712.770    731.204 
 

17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
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 ίδια φορολογική αρχή. 
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17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής: 
 
 Διαφορά μεταξύ   
 αποσβέσεων και    
 κεφαλαιουχικών Επανεκτίμηση Φορολογικές  
 εκπτώσεων γης και κτιρίων ζημίες Ολικό 
 £ £ £ £ 
     
1 Ιανουαρίου 2005 88.659 96.101      (44.215) 140.545 
Χρέωση/(πίστωση):     
Αποθεματικό επανεκτίμησης --          (719) --      (719) 
Κατάσταση λογαριασμού     
  αποτελεσμάτων       2.111     15.351       2.225     19.687 
31 Δεκεμβρίου 2005/     
1 Ιανουαρίου 2006 90.770 110.733   (41.990) 159.513 
Χρέωση:     
Κατάσταση λογαριασμού     
  αποτελεσμάτων      25.154       6.389        8.157    39.700 
     
31 Δεκεμβρίου 2006    115.924   117.122      (33.833)  199.213 
     
 
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό είναι τα ακόλουθα: 
 
  2006 2005 
  £ £ 
    
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα    
  ανακτηθούν μετά από ένα έτος  (33.833) (41.990) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα    
  διακανονιστούν μετά από ένα έτος    233.046   201.503 
    
    199.213   159.513 
    
 

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 
  2006 2005 
  £ £ 
    
Πρώτες ύλες  649.826 835.551 
Ημιτελή προϊόντα  141.015 57.628 
Έτοιμα προϊόντα              --     4.543 
    
   790.841 897.722 
 
Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. 
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19. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
 
 2006 2005 
 £ £ 
   

Εμπορικοί χρεώστες 5.866.408 5.436.270 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (191.425)   (212.833) 
   
 5.674.983 5.223.437 
   
Συνδεδεμένες εταιρείες 23.215 19.149 
Συγγενικές εταιρείες 27.390 37.890 
Αναβαλλόμενα έξοδα 1.252.649 787.691 
ΦΠΑ εισπρακτέος 48.890 102.302 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωμές    547.651  2.701.991 
   
 7.574.778  8.872.460 

 
Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων χρεωστών που είναι εισπρακτέοι 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 
περιορισμένες λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών του Συγκροτήματος.  Η ιστορική εμπειρία 
του Συγκροτήματος στην είσπραξη εμπορικών χρεωστών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων 
που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.  Λόγω αυτών των παραγόντων, η Διεύθυνση 
πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για 
επισφαλείς χρεώστες. 
 
Οι εμπορικοί χρεώστες περιλαμβάνουν ποσό ύψους £1.060.055 (2005: £1.659.454) που υπόκειται σε 
συμφωνία εκπτώσεως εισπρακτέων (invoice discounting) με την Τράπεζα Κύπρου (Φάκτορς) 
Λίμιτεδ. 
 

 
20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Εγκεκριμένο   
60.000.000 συνήθεις μετοχές προς £0,10 η καθεμία/   6.000.000   6.000.000 
   
Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου   
46.352.452 συνήθεις μετοχές προς £0,10 η καθεμία/   4.635.245   4.635.245 
   

 
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν σε 
£6.000.000 διαιρεμένο σε 60.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία. 
 
Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2006 ανερχόταν σε £4.635.245 
διαιρεμένο σε 46.352.452 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία (2005: £4.635.245 διαιρεμένο 
σε 46.352.452 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,10 η καθεμία). 
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21. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία προέβη σε αγορά 398.469 ιδίων μετοχών για ποσό ύψους 
£83.551.  Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 έχει προκύψει μη πραγματοποιηθέν κέρδος από επανεκτίμηση των 
ιδίων μετοχών ύψους £76.144. 

 
22. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
  2006 2005 
  £ £ 
    
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.914.755 1.523.300 
Εξαγορά εξαρτημένης εταιρείας      (25.661) 317.279 
Συμφέρον μειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου     
  εξαρτημένης εταιρείας  -- 50.000 
Συναλλαγματικές διαφορές  15.783   (19.042) 
Μερίδιο κέρδους για το έτος  48.688 81.956 
Αναλογία μερισμάτων  -- (38.738) 
Μεταφορά στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες    
  εταιρείες  (1.491.720)               -- 
    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου       461.845 1.914.755 
    

 
23. ΕΝΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   

Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικός δανεισμός  1.166.744 1.640.295 
Υποχρέωση χρηματοδοτικών μισθώσεων                --     170.457 
    
   1.166.744  1.810.752 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικός δανεισμός  5.539.813 4.511.295 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων                --     375.363 
    
   5.539.813  4.886.658 
    
Σύνολο δανεισμού   6.706.557  6.697.410 
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23. ΕΝΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

  2006 2005 
  £ £ 
    

Περίοδος αποπληρωμής μη τρεχουσών    
  υποχρεώσεων    
Από 1 μέχρι 2 έτη  1.295.520 1.133.664 
Από 2 μέχρι 5 έτη  3.201.350 2.470.893 
Μετά από 5 έτη   1.042.943    906.738 
    
    
   5.539.813  4.511.295 
    
Ανάλυση δανείων κατά νόμισμα:    
Σε Κυπριακές Λίρες:    
Τραπεζικά δάνεια   4.386.682   3.064.581 
    
Σε Ευρώ:    
Τραπεζικά δάνεια  1.992.142 2.724.448 
Ενοικιαγορά                --     545.820 
    
   1.992.142   3.270.268 
    
Σε Στερλίνες:    
Τραπεζικά δάνεια      327.733      362.561 
    
   6.706.557   6.697.410 
    
    
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης –     
  Ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων:    
Μέχρι 1 έτος  -- 194.886 
Από 1 μέχρι 5 έτη  -- 362.115 
Μετά από 5 έτη                 --        78.237 
    
  -- 635.238 
    
Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδοτικής    
  μίσθωσης                 --        (89.418) 
    
Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής     
  μίσθωσης                 --       545.820 
    
Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων    
  χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι:    
Μέχρι 1 έτος  -- 170.456 
Από 1 μέχρι 5 έτη  -- 312.294 
Μετά από 5 έτη                --      63.070 
    
                --    545.820 
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23. ΕΝΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή χρονιές δόσεις μέχρι και το 
έτος 2021 ανάλογα με τους όρους του δανείου. Τα τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισμένα ως 
εξής: 

 
• Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ύψους 

£920.000 (2005: £335.000). 
• Με υποθήκη σε γη, κτίρια και μηχανήματα του Συγκροτήματος ύψους £4.394.696 (2005: 

£3.963.511). 
• Με εγγυήσεις και καταθέσεις για ποσό ύψους £3.272.000 (2005: £870.000). 

 
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων ήταν 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: 

 
 2006 

% 
2005 

% 
   
Τραπεζικά δάνεια σε Κυπριακές Λίρες Βασικό + 1,00 – 

1,50 
Βασικό +1,00 – 

1,50 
Τραπεζικά δάνεια σε Ευρώ Βασικό + 1,00 - 

1,50 
Βασικό +2,00 – 

2,50 
Τραπεζικά δάνεια σε Στερλίνες Βασικό + 1,25 Βασικό + 1,25 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων -- 5,40 

 
Τα τραπεζικά δάνεια 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 την ταμειακή ροή. 
 
Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανείων είναι περίπου η ίδια με την δίκαιη 
αξία. 

 
24. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που φέρουν τόκο με βασικό επιτόκιο πλέον 1 – 2% ετησίως, 
είναι εξασφαλισμένα με εταιρικές εγγυήσεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. 
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25. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Εμπορικοί πιστωτές  3.063.963 3.445.246 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 766.753 1.549.974 
Αναβαλλόμενα έσοδα  2.622.499 2.182.597 
ΦΠΑ πληρωτέος 330.528 405.392 
Οφειλή προς Συμβούλους                --      12.884 
   
    6.783.743 7.596.093 
   

 
Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που είναι πληρωτέοι εντός ενός έτους είναι περίπου 
η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
26. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 2006 2005 
 £ £ 
   
Εταιρικός φόρος 40.328 118.681 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 7.529 2.438 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών    14.503      2.981 
   
    62.360  124.100 

 
 

27. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
 

 Τα μετρητά και αντίστοιχα των μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο και 
τραπεζικά παρατραβήγματα. 

 
 2006 2005 
 £ £ 
   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.895.453 3.322.477 
Τραπεζικά παρατραβήγματα   (406.863)   (374.884) 
   
 1.488.590 2.947.593 
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28. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
 
 Οι λεπτομέρειες των κύριων εξαρτημένων εταιρειών της Εταιρείας παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

   Ποσοστό 
   συμμετοχής 
  Χώρα άμεσα & 

Όνομα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έμμεσα 
   % 
    
Εξαρτημένες της Εταιρείας    
Acompli Limited Ιθύνουσα εταιρεία του τομέα των 

συνεδρίων 
Αγγλία 100 

Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
Palm Destination Management Limited  Διοργάνωση συνεδρίων και 

εξειδικευμένων ταξιδιών 
Κύπρος 100 

Options Eurocongress S.A. Αδρανής Ελλάδα 100 
Options Congresses Limited Αδρανής Κύπρος 100 
Options Cassoulides Management Services Διοικητικές  υπηρεσίες Κύπρος 100 
  Limited    
Choice/Options Event Management Inc  Αδρανής Η.Π.Α. 100 

Εξαρτημένες της Acompli Limited    
The Choice Travel Team Limited Διοργάνωση συνεδρίων Αγγλία 100 
Choice Business Travel Limited Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων Αγγλία 100 
Choice Event Management Sarl Διοργάνωση συνεδρίων Ελβετία 100 
Choice Medical Communications Limited Διοργάνωση συνέδριων  Αγγλία 100 
Options Eurocongress (Belgium) Sprl Διοργάνωση συνεδρίων Βέλγιο 100 
Options Eurocongress UK Limited Διοργάνωση συνεδρίων Αγγλία 100 
    
Εξαρτημένες της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός 
Λίμιτεδ 

   

Zavallis Litho Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
AG Franchise Development Limited Κάτοχος δικαιώματος δικαιόχρησης Κύπρος 51 
Hermes Media Press Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
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28. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 
 

   Ποσοστό 
   συμμετοχής 
  Χώρα άμεσα & 

Όνομα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έμμεσα 
   % 
    
Εξαρτημένες της Options Cassoulides 
Management Services Limited  

   

Options Cassoulides Global Publishing 
Limited 

Εκδοτικές εργασίες Κύπρος 100 

Options Cassoulides Properties and 
Investments Limited 

Κατοχή και εκμετάλλευση γης και 
ακινήτων 

Κύπρος 100 

    
Εξαρτημένες της Options Cassoulides 
Global Publishing Limited 

   

Nicholas Publishing International FZ-LLC  Εκδοτικές εργασίες Dubai 75 
ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις Λίμιτεδ Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 50 
TTG Global Publishing Limited Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 100 
    
Εξαρτημένες της Options Cassoulides 
Properties and Investments Limited  

   

HMP Property Limited Κατοχή και εκμετάλλευση γης και 
ακίνητης ιδιοκτησίας 

Κύπρος 100 

    
Εξαρτημένη της ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις 
Λίμιτεδ 

   

O2 Τυπογραφεία και Γραφικές Τέχνες Λίμιτεδ Γραφικές και διαφημιστικές 
εργασίες 

 
Κύπρος 

 
25 

ACA Music Box Entertainment Limited Λειτουργία τηλεοπτικού μουσικού 
καναλιού 

 
Κύπρος 

 
30 

    
Εξαρτημένη της TTG Global Publishing 
Limited 

   

TTG Creations and Printing Limited Διαφημιστικές εργασίες Κύπρος 100 
    
Εξαρτημένες της AG Franchise 
Development Limited 

   

Cassoulides Franchise Operations Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 51 
Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Αδρανής Ελλάδα 51 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
29. ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους η εξαρτημένη εταιρεία ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις Λίμιτεδ προέβη στην 
εξαγορά του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της  ACA Music Box Entertainment Limited.  Η εν 
λόγω εξαγορά είχε τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του 
Συγκροτήματος. 

 
£ 

 

Μηχανήματα και εξοπλισμός  108.003 
Χρεώστες και προπληρωμές 30.845 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 538 
Πιστωτές και έξοδα οφειλόμενα       (72.066) 
Έντοκος δανεισμός    (131.472) 
  

Καθαρό ενεργητικό/(παθητικό)      (64.152) 
  

Ποσοστό συμμετοχής           60% 
  
Εμπορική εύνοια        49.991 
  

Τίμημα εξαγοράς             (11.500) 
  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που εξαγοράστηκαν             538 
  

Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που πληρώθηκαν       (10.962) 
  

30. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Η μεταφορά εξαρτημένων εταιρειών στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες είχε τις 
ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Συγκροτήματος. 

 
 Πολύχρωμο DDS  
 Α.Ε. A.E. Ολικό 
 £ £ £ 
    
Ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός 2.696.115 69.764 2.765.879 
Χρεώστες 2.591.110 345.313 2.936.423 
Αποθέματα 261.286 -- 261.286 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 198.883 11.960 210.843 
Αναβαλλόμενη φορολογία     (7.842) -- (7.842) 
Έντοκος δανεισμός      (2.615.544)  (152.851)   (2.768.395) 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές    (1.018.485)  (350.866)   (1.369.351) 
    
    2.105.523   (76.680) 2.028.843 
Συμφέρον μειοψηφίας     (1.491.720) 
    
Σύνολο καθαρού ενεργητικού   537.123 
Εμπορική εύνοια        393.714 
    
Μεταφορά στις επενδύσεις σε     
  συνδεδεμένες εταιρείες       930.837 
    
Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα    
  μετρητών που καταβλήθηκαν       (210.843) 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Γιάννος Κασουλίδης και Ανδρέας Δράκου και η 
εταιρεία Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ οι οποίοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το 22,433%, 
17,351% και 9,856% αντίστοιχα των μετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 50,360% των μετοχών 
είναι ευρέως διεσπαρμένο. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 

 
(α)  Πωλήσεις υπηρεσιών 

 
  2006 2005 
 Φύση συναλλαγής £ £ 
    
Συγγενικές εταιρείες Εισόδημα κυρίως από συνέδρια -- 20.813 
 Διαφημιστικά 17.955  - 
 Τόκοι -- 3.981 
 Διοικητικά δικαιώματα 25.000 1.000 
 Εκτυπωτικά    22.862    15.661 
    
     65.817    41.455 
    

 
Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε καθαρά εμπορική βάση. 

 
(β)  Αγορές υπηρεσιών 

 

 
Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε καθαρά εμπορική βάση. 

 
 
 
 

  2006 2005 
 Φύση συναλλαγής £ £ 
    
Συγγενικές εταιρείες Διάφορες υπηρεσίες 1.333 3.452 

 Τυπογραφικά έξοδα για συνέδρια 392 3.816 
 Τυπογραφικές υπηρεσίες -- 2.243 
 Τόκοι 13.074 13.078 
 Διαφημιστικά    34.562            -- 
    
     49.361   22.589 
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31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια) 
 

(γ) Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών 
 

 2006 2005  
 £ £ 

    
Εισπρακτέα από:    
Συγγενικές εταιρείες     27.390    37.890 
    
Συνδεδεμένες εταιρείες:    
Nikokreon Publications Limited  10.005 3.285 
Marelia Development Limited  604 604 
C. Ataliotis Niche Advertising Limited     12.606    15.260 
    
     23.215    19.149 
    

 
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: 

 
 2006 2005 
 £ £ 

Αμοιβή διοικητικών Συμβούλων:   
Δικαιώματα 14.400 10.000 
Απολαβές ως εκτελεστικοί Σύμβουλοι   210.650   255.422 
   
   225.050   265.422 
   

 
(ε) Συμβάσεις με τους Διοικητικούς Συμβούλους 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 δεν υπήρχαν συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών 
του Συγκροτήματος και των Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας εκτός από συμβάσεις 
εργοδότησης. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

 
31. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια) 
 

(στ)  Τρεχούμενοι λογαριασμοί Συμβούλων 
 

 2006 2005 
 £ £ 
Στην 1 Ιανουαρίου   
Πιστωτικά υπόλοιπα   (12.884)    (9.562) 
   
 (12.884) (9.562) 
Καθαρή κίνηση λογαριασμού    12.884     (3.322) 
   
           --   (12.884) 
   
Στις 31 Δεκεμβρίου   
Πιστωτικά υπόλοιπα           --   (12.884) 
   

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

 
(ζ) Εξασφαλίσεις από Συμβούλους 

 
Τα τραπεζικά δάνεια και παρατραβήγματα του Συγκροτήματος ήταν εξασφαλισμένα με 
προσωπικές εγγυήσεις Συμβούλου.  Επίσης ορισμένοι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν 
εγγυηθεί τις κατώτερες τιμές πώλησης ορισμένων μετοχών διαθέσιμων προς πώληση.  

 
32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύμφωνα με το 
άρθρο 60(4) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 και στις 23 Μαρτίου 2007 (30 μέρες πριν την ημερομηνία της 
ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 

 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή όπως ορίζεται από το άρθρο 
60(4) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 

 23/03/2007 31/12/2006 
 % % 
Χρίστος Μαυρέλλης 0,000 0,000 
Ανδρέας Δράκου 17,351 17,351 
Γιάννος Κασουλίδης 22,433 22,433 
Θεόδωρος Αντωνίου 0,827 0,827 
Tim Ball 4,555 4,555 
Μιχάλης Κολοκασίδης 0,000 0,000 
Γιώργος Γεωργιάδης 0,003 0,003 
Varant Mahdessian 0,000 0,000 
Ανδρέας Αντωνιάδης 0,022 0,022 
Νίκος Μιχαήλας 0,000 0,000 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

32. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 
 

Η άμεση και έμμεση συμμετοχή των συμβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2006 ήταν ως ακολούθως: 
 
Η συμμετοχή του κ. Ανδρέα Δράκου προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του ίδιου με 
11,334% και με 6,017% από την έμμεση συμμετοχή του μέσω της άμεσης συμμετοχής των 
πιο κάτω συνδεδεμένων νομικών και φυσικών προσώπων: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η συμμετοχή του κ. Γιάννου Κασουλίδη προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του ιδίου με 
22,428% και με 0,005% από την έμμεση συμμετοχή του μέσω της άμεσης συμμετοχής της 
συζύγου του κας. Έλενας Κασουλίδου. 
 
Η συμμετοχή του κ. Tim Ball προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του ίδιου με 4,031% και 
με 0,524% από την έμμεση συμμετοχή του μέσω της άμεσης συμμετοχής της συζύγου του 
κας. Jaqueline Ball. 
 
Η συμμετοχή του κ. Ανδρέα Αντωνιάδη προκύπτει από την έμμεση συμμετοχή ύψους 0,022% 
μέσω της συνδεδεμένης μ’αυτόν εταιρείας C.C.F. Credit Capital Finance Limited. 
 
Η συμμετοχή του κ. Θεόδωρου Αντωνίου και του κ. Γιώργου Γεωργιάδη προκύπτει από την 
άμεση συμμετοχή των ιδίων με 0,827% και 0,003% αντίστοιχα. 
 
Οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης, Μιχάλης Κολοκασίδης, Varant Mahdessian και Νίκος Μιχαηλάς 
δεν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 

33. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

 Οι μετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άμεσα ή 
έμμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμου στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και στις 23 Μαρτίου 2007 (30 μέρες πριν την ημερομηνία 
της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 

 

 
Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαμβάνεται η έμμεση συμμετοχή όπως ορίζεται από το άρθρο 60 
(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 

 % 
   
C.A.D.S. Holdings Ltd – συνδεδεμένη εταιρεία  0,712 
Βασιλείου Δώρα – σύζυγος  3,149 
Δράκου Αχιλλέας – υιός  0,616 
Δράκου Σταύρος – υιός  0,616 
Δράκου Χριστίνα – θυγατέρα  0,616 
Σταύρου Ευδοκία – μητέρα  0,157 
Libra Holdings Group Public Company Ltd –    
  συνδεδεμένη εταιρεία  0,151 
   
  6,017 

 23/03/2007 31/12/2006 
 % % 
Ανδρέας Δράκου 17,351 17,351 
Γιάννος Κασουλίδης 22,433 22,433 
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 9,856 9,856 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

33. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχεια) 
 

 Η συμμετοχή της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ προκύπτει από την άμεση συμμετοχή 
της με 9,856% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 
 Η έμμεση συμμετοχή των υπόλοιπων μετόχων που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλύεται στην σημείωση 32 πιο πάνω. 
 

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 

 Οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται το Συγκρότημα είναι οι μεταβολές στις 
τρέχουσες τιμές επενδύσεων και επιτοκίων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο πιστωτικός κίνδυνος.  
Οι κίνδυνοι αυτοί παρακολουθούνται από το Συγκρότημα σε συστηματική βάση ώστε να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για αποφυγή συσσώρευσης αρνητικών επιπτώσεων. 

 
(i) Κίνδυνος από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές 

 
 Το Συγκρότημα υπόκειται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τρέχουσες τιμές των επενδύσεων 

διαθέσιμων προς πώληση και επενδύσεων που κρατούνται για εμπορία.  Το Συγκρότημα 
προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο με τη δημιουργία Χαρτοφυλακίου μεγάλης 
διασποράς. 

 
(ii) Κίνδυνος επιτοκίου 

 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
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 έντοκο δανεισμό του.  
Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά την ταμειακή ροή.  Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος 
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

 
(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 εμπορικών χρεωστών.  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. 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

(iv) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναμία του Συγκροτήματος να  αντεπεξέλθει 
άμεσα στην κάλυψη των τρέχουσων ταμειακών υποχρεώσεων της από τα διαθέσιμα 
μετρητά και ταυτόσημες αξίες.  Για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών είναι απαραίτητη η 
συνεχής ροή μετρητών η οποία παρακολουθείται στενά από τη Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος. 

 
(v) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου 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 Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ.  
Η Διεύθυνση 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 £11.868 (2005: πίστωση £45.990).  Η συναλλαγματική ζημία 
ύψους £11.868 (2005: κέρδος £45.990) αφορά χρηματοδοτικές δραστηριότητες. 

 
(vi) Δίκαιη αξία 

 
 Η δίκαιη αξία αντιπροσωπεύει το ποσό στο οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού 

μπορεί να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να αποπληρωθεί στα πλαίσια μιας συνήθους 
εμπορικής συναλλαγής. 

 
 Η δίκαιη αξία των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

του Συγκροτήματος εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω είναι περίπου οι ίδιες με τα 
ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
35. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
(i) Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

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

 
 2006 2005 
 £ £ 
   

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός               --   1.475.000 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 

35. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

(ii) Υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις 
 
 Το Συγκρότημα έχει δεσμευτεί με διάφορα συμβόλαια που σχετίζονται με μη ακυρώσιμες 

λειτουργικές μισθώσεις για ενοικιαστήρια συμβόλαια για γραφεία και οχήματα με την 
μέθοδο της εκμίσθωσης (leasing). 

 
 Οι συνολικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2006 αναλύονται ως 

ακολούθως: 
 2006 2005 
 £ £ 
 
Πληρωτέες εντός ενός έτους 106.873 151.497 
Πληρωτέες μεταξύ ενός και πέντε ετών 276.285 344.482 
Πληρωτέες πέρα των πέντε ετών 300.000 396.893 
   
 683.158 892.872 

 
(iii) Νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006 υπήρχαν σε εκκρεμότητα νομικές αγωγές εναντίον της Eταιρείας  
σε σχέση με το δικαίωμα συναλλαγής των μετοχικών τίτλων της Εταιρείας στο 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους 1999 για το ολικό ποσό των 
£138.819 πλέον τόκους και έξοδα για τις οποίες δεν έγινε πρόνοια στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα και 
σχετική νομική συμβουλή είναι της γνώμης ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα 
έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με τις πιο πάνω νομικές αγωγές.  
Μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε άλλες αγωγές 
εναντίον των εταιρειών του Συγκροτήματος. 
 

36. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

   
 £ £ 
   
Κέρδος έτους ως τα προκαταρκτικά  1.370.837 
   
Πλέον:   
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών         6.013 
   
  1.376.850 
   
Μείον:   
Επιπλέον έξοδα χρηματοδότησης 6.769  
Επιπλέον πρόβλεψη για φορολογία 5.293  
Μερίδιο κέρδους που αναλογεί στην μειοψηφία 7.482  
Επιπλέον έξοδα διοίκησης    25.123    (44.667) 
   
Κέρδος έτους ως ο λογαριασμός αποτελεσμάτων   1.332.183 
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

Η εξαρτημένη εταιρεία Options Cassoulides Global Publishing Ltd κατόπιν συμφωνίας 
ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2007 έχει προχωρήσει στην πώληση του 75% του εκδομένου 
μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε στην εταιρεία Nicholas Publishing International FZ – LLC που 
εδρεύει στο Dubai έναντι του ποσού των US$1.500.000. 
 
Το 75% της εταιρείας Nicholas Publishing International FZ – LLC είχε εξαγοραστεί το 
Δεκέμβριο του 2005 έναντι του ποσού των US$700.000. 
 
Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού τα οποία 
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 

 
38. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΧΑΚ αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 με την ανακοίνωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται οι συμπληρωματικές πληροφορίες οι οποίες 
περιλαμβάνουν την ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και ενοποιημένη 
κατάσταση αλλαγών στα ιδία κεφαλαία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, τον 
ενοποιημένο ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2006 καθώς και την ενοποιημένη κατάσταση 
ταμειακής ροής για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006. 
 

Το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος είναι οι Λίρες Κύπρου.  Η μετατροπή από Λίρες 
Κύπρου σε Ευρώ για σκοπούς απεικόνισης των συμπληρωματικών πληροφοριών έγινε με βάση 
τη συναλλαγματική ισοτιμία στις 31 Δεκεμβρίου 2006, 1€=ΛΚ 0,5780. 
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
 

 
Η Εταιρεία ακολουθώντας τις εγκυκλίους αρ. 11-2006 και αρ. 12-2006 του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, προχώρησε σε παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών σε Ευρώ στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
 
 
 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 
 
 

 Σελίδα 
 
Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 56 
 
Ενοποιημένος ισολογισμός 57 
  
Ενοποιημένη κατάσταση αλλαγών στα ιδία κεφάλαια 58 & 59 
  
Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακής ροής 60 
 
 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ παρουσιάζονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο.  Η ισοτιμία που 
χρησιμοποιήθηκε για όλα τα ποσά είναι 1€=ΛΚ 0,5780. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
 
  2006 2005 
  € € 
    
Πωλήσεις  33.019.374 38.410.912 
Κόστος πωλήσεων   (22.432.683)   (26.809.270) 
    
Μεικτό κέρδος  10.586.691 11.601.642 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  436.254 1.016.493 
Άλλα λειτουργικά έξοδα  (59.881)          (317.753) 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (4.011.220)        (4.551.841) 
Έξοδα διοίκησης    (3.894.379)   (4.249.621) 
    
Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά    
  έξοδα χρηματοδότησης    3.057.465   3.498.920 
    
Χρηματοδοτικά έσοδα  138.310 270.479 
Χρηματοδοτικά έξοδα      (760.275)     (842.144) 
    
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης      (621.965)    (571.665) 
    
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών       334.702        26.343 
    
Κέρδος πριν τη φορολογία  2.770.202 2.953.598 
Φορολογία      (381.152)   (650.285) 
    
Κέρδος μετά τη φορολογία  2.389.050 2.303.313 
Συμφέρον μειοψηφίας       (84.235)     (141.793) 
    
Καθαρό κέρδος για το έτος    2.304.815   2.161.520 
    
    
    
Κέρδος ανά μετοχή:    
Βασικό και αναπροσαρμοσμένο (λεπτά)             4,97            4,66 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
  2006 2005 
  € € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  16.259.433 15.405.971 
Επένδυση σε ακίνητα  847.751 899.656 
Εμπορική εύνοια  3.302.495 1.513.436 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  6.365.059 6.917.107 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση  1.233.166 1.265.059 
Αναβαλλόμενη φορολογία        58.534        72.646 
    
  28.066.438 26.073.875 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Αποθέματα  1.368.237 1.553.152 
Εμπορικοί και άλλοι χρεώστες  13.105.152 15.350.277 
Επενδύσεις που κατέχονται για εμπορία  -- 17.301 
Επιστρεπτέα φορολογία  90.433 195.497 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο    3.279.330  5.748.230 
    
  17.843.152 22.864.457 
    
Σύνολο ενεργητικού  45.909.590 48.938.332 
    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Κεφάλαιο και αποθεματικά    
Μετοχικό κεφάλαιο  8.019.455 8.019.455 
Αποθεματικά υπέρ το άρτιο  2.364.879 2.364.879 
Αποθεματικό επανεκτίμησης  243.922 91.448 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  (623.417) (516.891) 
Αποθεματικό ενοποίησης συμφερόντων  3.002.253 3.002.253 
Αποθεματικό ιδίων μετοχών  (276.289) -- 
Αποθεματικό λογαριασμού αποτελεσμάτων     7.825.130   6.723.304 
    
  20.555.933 19.684.448 
Συμφέρον μειοψηφίας       799.040   3.312.725 
    
  21.354.973 22.997.173 
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Έντοκος δανεισμός  9.584.451 8.454.426 
Αναβαλλόμενη φορολογία       403.194      348.621 
    
   9.987.645  8.803.047 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά παρατραβήγματα  703.915 648.588 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  11.736.580 13.142.029 
Οφειλόμενη φορολογία  107.889 214.706 
Έντοκος δανεισμός     2.018.588    3.132.789 
    
  14.566.972 17.138.112 
    
Σύνολο υποχρεώσεων   24.554.617 25.941.159 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  45.909.590 48.938.332 
 



58 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

(Πρώην OPTIONS CASSOULIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 

 
 
2006    Αποθεματικό Αποθεματικό  Αποθεματικό  
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό συναλλαγματικών ενοποίησης Αποθεματικό λογαριασμού  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης διαφορών συμφερόντων ιδίων μετοχών αποτελεσμάτων Ολικό 
         
 € € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.019.455 2.364.879 91.448 (516.891) 3.002.253 -- 6.723.304 19.684.448 
        
Αγορά ιδίων μετοχών -- -- -- -- -- (144.552) -- (144.552) 
        
Επανεκτίμηση επενδύσεων -- -- 152.474 -- -- (131.737) -- 20.737 
        
Συναλλαγματική διαφορά κατά την ενοποίηση        
  εξαρτημένων εταιρειών του εξωτερικού -- -- -- (106.526) -- -- -- (106.526) 
        
Καθαρό κέρδος έτους -- -- -- -- -- -- 2.304.815 2.304.815 
        
Μέρισμα που πληρώθηκε                 --                --                --              --                 --                 --   (1.202.989) (1.202.989) 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   8.019.455  2.364.879     243.922   (623.417)   3.002.253    (276.289)   7.825.130 20.555.933 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 

 
2005    Αποθεματικό Αποθεματικό Αποθεματικό  
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό συναλλαγματικών ενοποίησης λογαριασμού  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης διαφορών συμφερόντων αποτελεσμάτων Ολικό 
        
 € € € € € € € 
       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 8.019.455 6.358.066 245.471 (511.922) 3.002.253 568.597 17.681.920 
        
Μείωση ονομαστικής αξίας (3.993.187) -- -- -- -- 3.993.187 -- 
        
Δωρεάν έκδοση μετοχών 3.993.187 (3.993.187) -- -- -- -- -- 
        
Αναβαλλόμενη φορολογία στην         
  επανεκτίμηση ακινήτων -- -- 1.244 -- -- -- 1.244 
        
Επανεκτίμηση επενδύσεων -- -- (75.543) -- -- -- (75.543) 
        
Μείωση αποθεματικών λόγω πώλησης        
  επενδύσεων -- -- (79.724) -- -- -- (79.724) 
        
Συναλλαγματική διαφορά κατά την ενοποίηση        
  εξαρτημένων εταιρειών του εξωτερικού -- -- -- (4.969) -- -- (4.969) 
        
Καθαρό κέρδος έτους                --              --               --             --              --    2.161.520 2.161.520 
        
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   8.019.455 2.364.879       91.448  (516.891) 3.002.253    6.723.304 19.684.448 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
  2006 2005 
 Σημ. € € 
Ταμειακή ροή από/(για) εργασίες    
Κέρδος πριν τη φορολογία  2.770.202 2.953.598 
Αναπροσαρμογές για:    
Απομείωση στην αξία της υπεραξίας  -- 1.870 
Ζημία από επανεκτίμηση επενδύσεων που κρατούνται για εμπορία  17.301 436 
Αποσβέσεις  962.727 1.472.377 
(Κέρδος)/ζημία από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (145.310) 10.099 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα  (8.997) -- 
Αύξηση στην αγοραία αξία των επενδύσεων σε ακίνητα  (68.701) (218.425) 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  (8.282) (78.263) 
Τόκοι εισπρακτέοι  (138.310) (190.912) 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα  739.742 842.144 
Μερίδιο κέρδους συνδεδεμένων εταιρειών     (334.702)     (26.343) 
    
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  3.785.670 4.766.581 
Αύξηση στα αποθέματα  (267.137) (305.573) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους χρεώστες  (2.781.827) (6.138.251) 
Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές       838.988      954.448 
    
Εισροή/εκροή μετρητών από/(για) εργασίες  1.575.694 (722.795) 
Φορολογία που πληρώθηκε     (313.828)    (402.638) 
    
Καθαρή εισροή/εκροή μετρητών από/(για) εργασίες   1.261.866 (1.125.433) 
    
Ταμειακή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά εξαρτημένων εταιρειών  (18.965) (2.188.322) 
Αγορά συνδεδεμένων εταιρειών  -- (559.268) 
Μεταφορά εξαρτημένων εταιρειών στις επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  (364.780) -- 
Μείωση στην αξία συνδεδεμένων εταιρειών  -- 279.412 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση  40.175 69.785 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (6.744.199) (2.835.443) 
Πληρωμές για επενδύσεις σε ακίνητα  (502) (560.123) 
Εισπράξεις από πώληση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  525.078 290.223 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  138.310 190.912 
Συμφέρον μειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου εξαρτημένης εταιρείας  -- 86.505 
Αναλογία μερίσματος στην μειοψηφία  -- (67.021) 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες εταιρείες  156.085 3.247 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα        130.104               -- 
    
Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (6.138.694) (5.290.093) 
    
Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αγορά ιδίων μετοχών  (276.289) -- 
Μερίσματα που πληρώθηκαν  (1.202.990) -- 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα που πληρώθηκαν  (739.742) (842.144) 
Αύξηση δανείων    4.577.975   4.771.152 
    
Ταμειακή ροή μετρητών από χρηματοδοτικές     
δραστηριότητες    2.358.954   3.929.008 
    
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (2.517.874) (2.486.518) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  5.099.642 7.608.285 
Συναλλαγματική ζημία σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών         (6.353)     (22.125) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους    2.575.415   5.099.642 
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