
 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 Σελίδα 
 
Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 & 2 
 
∆ήλωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνου 
  για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 3 
 
Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 4 - 13 
 
Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 14 & 15 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εξόδων  16 
 
Κατάσταση συνολικών εξόδων  17 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης  18 
 
Κατάσταση οικονοµικής θέσης  19 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια  20  
 
Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 21 
 
Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών 22 
 
Κατάσταση ταµειακών ροών 23 
 
Σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 24 - 67 
 



1 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

 

 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο Παύλος Σαββίδης Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 
 Αριστοτέλης Σαββίδης  Εκτελεστικός Σύµβουλος 
   
 
 Ανδρέας ∆ράκου Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
 
 Γιάννος Κασουλίδης Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 
 Ανδρέας Αντωνιάδης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 
 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
    
 
  Μιχάλης Κλεόπας Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
   
 
 Λάµπρος Παναγιωτίδης Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
   (απεχώρησε στις 25 Αυγούστου 2009) 
 
 
  Νίκος Μιχαηλάς Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
  (απεχώρησε στις 25 Σεπτεµβρίου 2009) 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (συνέχεια) 
 
 
 
Γραµµατέας Cyproservus Co Limited 
 
 
Νοµικοί σύµβουλοι Χρύσης ∆ηµητριάδης & Σία 
 
 
Ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited 
 
 
Τράπεζες  Τράπεζα Κύπρου  
 
 Ελληνική Τράπεζα  
 
 Marfin Λαϊκή Τράπεζα  
 
 
Εγγεγραµµένο γραφείο Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284 
 Fortuna Court, Block B 
 3105 Λεµεσός 
 Κύπρος 
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 ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 («Νόµος»), εµείς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της Options 
Cassoulides Plc για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων 
γνωρίζουµε: 
 
(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες 16 µέχρι 67 
 
(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, εδάφιο 
(4) του Νόµου, και  

 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, της 

οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της Options Cassoulides Plc και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο και 

 
(β) η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής κατάστασης της Options Cassoulides Plc 
και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές 
καταστάσεις ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 

 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Εκτελεστικός Πρόεδρος 
 
 
Παύλος Σαββίδης 
 
Εκτελεστικοί 
 
 
Αριστοτέλης Σαββίδης –Εκτελεστικός Σύµβουλος  
 
 
Μη εκτελεστικοί  
 
 
Ανδρέας ∆ράκου – Αντιπρόεδρος Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
 
Γιάννος Κασουλίδης Μιχάλης Κλεόπας 
 
 
Ανδρέας Αντωνιάδης  
 
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
 
 
Αντώνης ∆ηµητριάδης – Οικονοµικός ∆ιευθυντής Συγκροτήµατος 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Plc (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 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (το “Συγκρότηµα”) 
διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συµπεριλαµβάνουν τους ακόλουθους τοµείς: 
 
1. ∆ιοργάνωση ιατρικών συνεδρίων µε έδρα το Λονδίνο. 
2. Παροχή υπηρεσιών σε διεθνείς ιατροφαρµακευτικές εταιρείες στους τοµείς ανάπτυξης, έρευνας, 

ιατρικής επικοινωνίας και προώθησης µε έδρα το Λονδίνο και µε γραφεία στην Ελβετία, 
Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα και ΗΠΑ. 

3. Τυπογραφικές εργασίες µε έδρα την Κύπρο. 
4. Εκδοτικές εργασίες στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή. 
5. ∆ιαχείριση άλλων επενδύσεων. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 2009 2008 
 € € 

Κύκλος εργασιών 19.024.121 39.340.455    

Ποσοστό στο κύκλο εργασιών ανά τοµέα   

Συνέδρια και υπηρεσίες σε ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 46%                     47% 
Τυπογραφικά 49%                     26% 
Εκδόσεις  5%                     27% 
 
Πώληση του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Plc  ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2009 τη 
συµφωνία πώλησης του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ  
µεταξύ της 100% εξαρτηµένης εταιρείας Options Cassoulides Global Publishing Ltd και της 
εταιρείας Oduya Holdings Ltd. Στη συµφωνία συµπεριλαµβάνεται και πενταετές συµβόλαιο 
συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ 
για όλες τις τυπογραφικές εργασίες. Το τίµηµα πώλησης ανήλθε στις €1.380.000 και το κέρδος το 
οποίο πραγµατοποιήθηκε από την συναλλαγή αυτή ανήλθε στις €908.040.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 
εξόδων στη σελίδα 16. 
 
Η ζηµία που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας  ανέρχεται σε €4.951.102 (2008: ζηµία 
€4.270.213) και οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι προτείνουν όπως η ζηµία µεταφερθεί στο αποθεµατικό 
προσόδου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(συνέχεια) 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή 
οποιουδήποτε µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος δεν αναµένονται να αντιµετωπίσουν σοβαρούς 
κινδύνους ή αβεβαιότητες καθώς οι εξαρτηµένες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 
τοµείς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος  έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αντιµετώπιση των συνεπειών της 
οικονοµικής κρίσης που επηρέασε τον κύκλο εργασιών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της 
Μέσης  Ανατολής, µε στόχο να επιτευχθεί ανάκαµψη κατά το 2010. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 
αναφέρονται στη σηµείωση  36 των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
 
Ως αποτέλεσµα των επενδύσεων που έχουν γίνει στο εξωτερικό, αναµένεται ότι θα συνεχιστεί η 
ανοδική πορεία του κύκλου εργασιών του τοµέα παροχής υπηρεσιών προς ιατροφαρµακευτικές 
εταιρείες. 
 
Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι οι 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης αναµένονται να σηµειώσουν σταδιακή υποχώρηση ιδιαίτερα προς 
το τελευταίο τρίµηνο του έτους. Πιθανή ανάκαµψη της οικονοµίας θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα. 
 
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. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία και οι εξαρτηµένες της δεν λειτουργούσαν οποιοδήποτε υποκατάστηµα. 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους Συµβούλους που αναφέρονται στη σελίδα 1. 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μιχάλης Κλεόπας και Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
αποχωρούν και προσφέρονται για επανεκλογή.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
MΕΡΟΣ Α 
 
Η Options Cassoulides Plc πιστεύει πως η βασική ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι η 
προώθηση των µακροπρόθεσµων συµφερόντων της Εταιρείας και των µετόχων, σύµφωνα µε τις 
πρόνοιες  του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει πως η Εταιρεία κατά το έτος 2009 εφάρµοσε πλήρως όλες τις 
διατάξεις του αναθεωρηµένου Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Οι πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης θεωρείται ότι εφαρµόζονται σε όλο το Συγκρότηµα περιλαµβανοµένων και των 
θυγατρικών. Καµία από τις θυγατρικές  δεν διατηρεί  επιτροπές που αναφέρονται στον Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πιστεύει ότι η πλήρης εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
ενισχύει τον εποπτικό του ρόλο, προστατεύει τα συµφέροντα των µικροµετόχων και διασφαλίζει 
πλήρη διαφάνεια σε ότι αφορά την λειτουργία της Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί αναγκαία την έγκαιρη αλλά και έγκυρη αποδέσµευση πληροφοριών 
προς το επενδυτικό κοινό έτσι ώστε να διασφαλίζονται τόσο τα συµφέροντα των µετόχων όσο και 
της Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αναγνωρίζει και µεριµνά για την ίση µεταχείριση όλων των µετόχων.  
Θεωρεί ότι η Εταιρεία πρέπει να διοικείται στη βάση µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής και µακριά 
από οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσµες πιέσεις. 
 
Για σκοπούς αποτελεσµατικότερου ελέγχου και ανεξαρτησίας, ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας 
έχει ανατεθεί σε αναγνωρισµένο ελεγκτικό οίκο. 
 
Η Εταιρεία διαθέτει Τµήµα Επικοινωνίας µε τους µετόχους και ιστοσελίδα σύµφωνα µε τα πρότυπα 
που έχει θέσει το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.  Όλες οι σχετικές µε την Εταιρεία πληροφορίες που 
δηµοσιεύθηκαν κατά την διάρκεια του χρόνου µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, βρίσκονται 
καταχωρηµένες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το 2009 διόρισε τις ακόλουθες επιτροπές: την  Επιτροπή Ελέγχου, την 
Επιτροπή Αµοιβών και την Επιτροπή ∆ιορισµών. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει διορίσει τον κ. Ανδρέα Αντωνιάδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,  
ως Ανώτερο Ανεξάρτητο ∆ιοικητικό Σύµβουλο.  
 
Υπεύθυνος για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, είναι ο 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα κ. Νίκος Νικολάου. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε 
περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)  
 
ΜΕΡΟΣ Β 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα Εκτελεστικό 
Σύµβουλο, ένα Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο και τρεις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς  οι οποίοι 
αντιπροσωπεύουν το 50% των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εξαιρουµένου του Προέδρου.   
 
Η παρούσα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνάδει πλήρως µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που καθορίζουν την αναλογία των Μη Εκτελεστικών Συµβούλων, τον 
εµπλουτισµό του µε τις γνώσεις και εµπειρίες των µελών που συµµετέχουν, την ανεξαρτησία τους 
από την ∆ιεύθυνση, καθώς και την απουσία οποιασδήποτε επιχειρηµατικής ή συγγενικής σχέσης που 
θα µπορούσε να επηρεάσει την αµεροληψία της κρίσης τους.  Κανένας από τους Ανεξάρτητους Μη 
Εκτελεστικούς Συµβούλους δεν υπηρετεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο πέραν των εννέα χρόνων.  
 
Επίσης, υπάρχει σαφής διαχωρισµός των θέσεων του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
∆ιεύθυνσης του Συγκροτήµατος. Η παρούσα ∆ιοικητική ∆οµή του Συγκροτήµατος προνοεί  
Εκτελεστικό Πρόεδρο, δυο Ανώτερους ∆ιευθυντές Εργασιών και Ανώτερο ∆ιευθυντή Οικονοµικών. 
 
Τα ονόµατα  των ∆ιοικητικών Συµβούλων και τα βιογραφικά τους σηµειώµατα  παρουσιάζονται πιο 
κάτω. 
 
Εκτελεστικός Πρόεδρος  
 
Παύλος Σαββίδης  
 
Σπούδασε λογιστικά στο Λονδίνο και είναι µέλος του Ινστιτούτου Ελεγκτών της Αγγλίας (Chartered 
Accountant).  ∆ιετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και Πρόεδρος του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Κύπρου.  Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τοµέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
 
Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
Ανδρέας ∆ράκου  
 
Σπούδασε λογιστικά και διοίκηση στο Λονδίνο και είναι µέλος του British Institute of Management.  
Ασχολήθηκε µε τον τουριστικό κλάδο και ιδιαίτερα µε τον τοµέα των ξενοδοχείων και τουρισµού.  
To 1988, ίδρυσε την Options Eurocongress Ltd µε σκοπό την διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων.  Είναι 
ο Πρώτος Εκτελεστικός Σύµβουλος της δηµόσιας εταιρείας Libra Holidays Group Plc, και µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών Astarti Developments Plc και D.H. Cyprotels Plc. 
 
Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Αριστοτέλης Σαββίδης  
 
Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο του Exeter, Ηνωµένο Βασίλειο. Εργάστηκε στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ως Νοµικός Σύµβουλος σε αεροπορική εταιρεία µέχρι το 2002.  Στη συνέχεια άσκησε το 
επάγγελµα του δικηγόρου µε το δικηγορικό γραφείο Α. Νεοκλέους και Συνεργάτες.   Το 2006 
µετακόµισε στην Αθήνα όπου και ανέλαβε στην αρχή την επιχειρησιακή διεύθυνση της εταιρείας 
Mad Dog S.A. και µετέπειτα και της Reisswolf Hellas. Ο κ. Αριστοτέλης Σαββίδης είναι ένας εκ των 
δυο Ανώτερων Επιχειρησιακών ∆ιευθυντών του Συγκροτήµατος. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)  
 
Μη Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Γιάννος Κασουλίδης  
 
Απόφοιτος του Georgia Institute of Technology µε Msc in Industrial Engineering.  Το 1987 ανέλαβε 
την διεύθυνση της εταιρείας Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ.  Από το 2000 και µέχρι τον ∆εκέµβριο του 
2008 διατέλεσε Πρώτος Εκτελεστικός Σύµβουλος του Συγκροτήµατος της Options Cassoulides Plc.  
Είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας Empire Capital Investments Public Limited. 
 
Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι  
 
Ανδρέας Αντωνιάδης  
 
Σπούδασε οικονοµικά στο Leicester University και συνέχισε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο City 
University από όπου και αποφοίτησε µε Msc in Shipping, Trade and Finance. Είναι Εκτελεστικός 
Σύµβουλος στον όµιλο εταιρειών V. Antoniades & Sons Ltd. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της δηµόσιας εταιρείας Marfin Public Co Ltd CLR.   
 
Μιχάλης Κλεόπας  
 
Σπούδασε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ασκεί το επάγγελµα του δικηγόρου στην Λευκωσία.  
∆ιετέλεσε για σειρά ετών µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Μέλος του Πειθαρχικού 
Συµβουλίου των ∆ικηγόρων και αξιωµατούχος του Συµβουλίου του Παγκύπριου ∆ικηγορικού 
Συλλόγου.  ∆ιετέλεσε για σειρά ετών µέλος της Α∆ΕΑ, Πρόεδρος ή Μέλος διαφόρων ∆ικαστικών, 
Πειθαρχικών και Ερευνητικών Επιτροπών του ΚΟΑ, της ΚΟΠ, της ΚΟΠΕ και της ΤΕ∆. 
 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  
  
Σπούδασε οικονοµικά και πολιτικές επιστήµες στην Οξφόρδη και µεταπτυχιακά στο  Manchester 
Business School. Από το 1989 µέχρι το 2001 εργάστηκε κατά αρχή σαν Εµπορικός ∆ιευθυντής και 
ακολούθως σαν Γενικός ∆ιευθυντής στην εταιρεία C.T.O. Public Company Ltd. Είναι µέλος των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών ∆ωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ, Elma Financial Services Public Company Ltd, Hellenic Finance Ltd, Λήδα Επενδυτική ∆ηµόσια 
Εταιρεία Λτδ και AD Shopping Galleries Plc. Είναι επίσης µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. 
 
Συνεδριάσεις και Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα για να ενηµερωθεί και να εξετάσει 
θέµατα που τίθενται στη ηµερήσια διάταξη. Τα καθήκοντα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς επίσης και τον 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 
Tο έτος 2009 έγιναν 7 συνεδριάσεις κατά τις οποίες µεταξύ άλλων, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν 
θέµατα που αφορούσαν την στρατηγική του Συγκροτήµατος, τους ετήσιους προϋπολογισµούς, 
κεφαλαιουχικές δαπάνες και αλλά θέµατα που άπτονται στην δικαιοδοσία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και αφορούσαν τις εταιρείες του Συγκροτήµατος όπως την συµµετοχή στον εκδοτικό 
οίκο Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ και στην εταιρεία Marelia Development Ltd.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Συνεδριάσεις και Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (συνέχεια)  
 
Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε τα ενδιάµεσα και τελικά ενοποιηµένα ελεγµένα 
αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. 
 
Όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις συµβουλές και υπηρεσίες του 
Γραµµατέα της Εταιρείας, καθώς επίσης και επαρκή πληροφόρηση από την ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος.  Ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές είναι διαθέσιµες στους Σύµβουλους όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο.   
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί µε βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και όλοι οι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους µε ανεξάρτητη και αµερόληπτη κρίση. 
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών µεριµνά για την ενηµέρωση και επιµόρφωση τόσο των νέων ∆ιοικητικών 
Συµβούλων όσο και των υφιστάµενων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα που αφορούν 
την ισχύουσα νοµοθεσία και κανονισµούς καθώς επίσης και τις πρόνοιες του Κώδικα.  Τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν το δικαίωµα να αιτούνται τέτοιας επιµόρφωσης σε συνεχή βάση 
εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο. 
 
Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση, το 1/3 των ∆ιοικητικών Συµβούλων αποχωρεί και προσφέρει τον 
εαυτό του για επανεκλογή.  Σύµβουλοι οι οποίοι διορίζονται κατά την διάρκεια του χρόνου από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, υπόκεινται σε εκλογή από τους µετόχους στην αµέσως επόµενη Γενική 
Συνέλευση.  Στην επόµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, οι Σύµβουλοι οι οποίοι αποχωρούν και έχουν 
το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για επανεκλογή, είναι οι ακόλουθοι: 
 

1. Μιχάλης Κλεόπας 
2. Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  

 
Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή, συνοδεύονται 
µε τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, µε σκοπό την πλήρη παρουσίαση στους µετόχους της εικόνας 
των ατόµων που θα απαρτίζουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Επιτροπή ∆ιορισµών  
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών, αποτελείται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δυο 
Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους.  Μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής είναι να 
καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει οι υποψήφιοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι να πληρούν, να εισηγείται 
υποψήφιους, να αναλαµβάνει την ενηµέρωση και επιµόρφωση των ∆ιοικητικών Συµβούλων και να 
προγραµµατίζει την διαδοχή των ∆ιοικητικών Συµβούλων.  Επίσης, αξιολογεί την συµβολή των 
υφιστάµενων µελών και καθορίζει κατά πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και κατά 
καιρούς εισηγείται νέες διαδικασίες στο τρόπο λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  Κατά την 
διάρκεια του 2009, η Επιτροπή συνεδρίασε δυο φορές και παρουσίασε πρόταση προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για διορισµό νέων µελών καθώς επίσης και εισηγήσεις για διορισµό επιτροπών του 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης  προς αντικατάσταση αυτών που αποχώρησαν.  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Μιχάλη Κλεόπα  (Πρόεδρο), Ανδρέα Αντωνιάδη  και Παύλο 
Σαββίδη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Επιτροπή Αµοιβών  
 
Η Επιτροπή Αµοιβών, η οποία αποτελείται από ένα Μη Εκτελεστικό Σύµβουλο  και δυο 
Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συµβούλους, είναι υπεύθυνη για την διαχείριση των 
προγραµµάτων αµοιβής των Εκτελεστικών Συµβούλων της Εταιρείας.  Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη 
της, ότι τα προγράµµατα αυτά είναι συµβατά µε τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες και 
συνάδουν µε την στρατηγική και οικονοµική πορεία της Εταιρείας, δίδοντας τα κατάλληλα κίνητρα 
προς όφελος των µακροπρόθεσµων επιχειρηµατικών στόχων και συµφερόντων της Εταιρείας. 
 
Το 2009 η Επιτροπή Αµοιβών  πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση των µετόχων όπως η αµοιβή των 
Μη Εκτελεστικών Συµβούλων παραµείνει στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2008. 
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Γιάννο Κασουλίδη (Πρόεδρο), Μιχάλη Κλεόπα  και Ιάκωβο 
Κωνσταντινίδη. 
 
Πολιτική Αµοιβών  
 
Οι αµοιβές που παρέχονται στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους είναι τέτοιες ώστε να διασφαλίζουν την 
προσέλκυση, διατήρηση και παροχή των απαραίτητων κινήτρων στους Συµβούλους. 
 
Το σχέδιο αµοιβών των Εκτελεστικών Συµβούλων συνδέει κατά καιρούς τις αµοιβές τους µε την 
απόδοση της Εταιρείας και την επίδοση του ατόµου.  Το σχέδιο αµοιβών προνοεί, χωρίς να είναι 
απαραίτητο, όπως  οι Εκτελεστικοί Σύµβουλοι διαθέτουν συµβόλαια µε την Εταιρεία. Εάν και 
εφόσον υπάρχουν συµβόλαια, αυτά δεν ξεπερνούν τα πέντε χρόνια και συνήθως  καθορίζουν το ύψος 
των ετήσιων απολαβών τους και τον τρόπο που µέρος της αµοιβής τους συνδέεται µε τη επίδοση της 
Εταιρείας ούτως ώστε να συνάδει µε τα συµφέροντα όλων των µετόχων.  Το µέρος της αµοιβής των 
Εκτελεστικών Συµβούλων που αφορά την επίδοση βασίζεται σε στόχους που συνδέονται άµεσα µε 
την κερδοφορία του Συγκροτήµατος, εγκρίνονται από την Επιτροπή Αµοιβών και αναγράφονται στα 
συµβόλαια των Συµβούλων. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει σχέδιο φιλοδωρήµατος που να βασίζεται σε δικαιώµατα προαίρεσης 
µετοχών ή παραχώρηση µετοχών σε Εκτελεστικούς Συµβούλους και σε Ανώτερα ∆ιευθυντικά 
στελέχη. 
 
Οι αµοιβές των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων είναι ανάλογες µε το χρόνο που 
διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την λήψη αποφάσεων για τη 
∆ιοίκηση της Εταιρείας και δεν σχετίζονται µε την κερδοφορία της Εταιρείας. 
 
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων ως µέλη επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων υπό την 
ιδιότητα τους ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εγκρίνονται από τους µετόχους σε κάθε Ετήσια 
Γενική Συνέλευση.  
 
Για το 2009 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τις ακόλουθες αµοιβές για τους µη 
Εκτελεστικούς Συµβούλους. 
 
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου -  1.700 Ευρώ ετησίως  
 
Επιπρόσθετα,  350 Ευρώ  για κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 250 Ευρώ για κάθε 
συνεδρίαση των Επιτροπών. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Αµοιβές ∆ιοικητικών Συµβούλων  
 
Οι αµοιβές των ∆ιοικητικών Συµβούλων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 Αριθµός 
∆ιοικητικών 
Συµβούλων 

Αµοιβές για 
υπηρεσίες ως 

µέλη ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Αµοιβές για 
εκτελεστικές 
εργασίες 

Σύνολο 

Εκτελεστικοί  
Σύµβουλοι  
 
Παύλος Σαββίδης 
Αριστοτέλης Σαββίδης 

 
2 
 
  

 
 
 

 -- 
-- 

 
 
 

-- 
43.200 

 
 
 

-- 
43.200  

Μη Εκτελεστικοί 
Σύµβουλοι  

Ανδρέας ∆ράκου 
Γιάννος Κασουλίδης 
Ανδρέας Αντωνιάδης 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
Μιχάλης Κλεόπας 

 
5 
 
 
  

 
  
 

1.700 
1.700 
2.750 
3.100 
2.750 

 
              

 
  -- 

-- 
-- 
-- 
-- 

 
 
 

1.700 
1.700 
2.750 
3.100 
2.750 

 
Επιτροπή ελέγχου  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους και 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονοµικών εξελίξεων της Εταιρείας σύµφωνα και µε 
τους οικονοµικούς στόχους που έχει θέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει 
µεταξύ άλλων τις οικονοµικές καταστάσεις που ετοιµάζονται από τους οικονοµικούς διευθυντές των 
τµηµάτων του Συγκροτήµατος και παράλληλα έχει την ευθύνη να λαµβάνει µέτρα για την 
αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών του εσωτερικού ελέγχου και να συνεργάζεται µε τους 
εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήµατος. Επιπλέον, µέσα στα καθήκοντα της Επιτροπής είναι ο 
έλεγχος όλων των συναλλαγών της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών µε 
συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ) του ΚΕ∆ ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εµπορικής πρακτικής (arm’s length).  
 
Το 2009 η Επιτροπή συνήλθε τέσσερεις  φορές και εξέτασε µεταξύ άλλων τις ενδιάµεσες και τελικές 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, καθώς επίσης την αποτελεσµατικότητα και 
εγκυρότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 
 
 Η Επιτροπή κατά την διάρκεια του έτους είχε συνάντηση και µε τους ανεξάρτητους ελεγκτές του 
Συγκροτήµατος χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε Εκτελεστικού Συµβούλου, στην οποία συζήτησε 
ουσιώδη οικονοµικά ζητήµατα της Εταιρείας, όπως λογιστικές πολιτικές, τις ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος και καθόρισε την αµοιβή των εξωτερικών ελεγκτών. 
 
Η Επιτροπή µε την βοήθεια του λειτουργού συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 
παρακολουθεί και επιβλέπει των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και 
εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές. 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Αντρέα Αντωνιάδη (Πρόεδρο), Μιχάλη Κλεόπα και 
Ιάκωβο Κωνσταντινίδη.  
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι µε την βοήθεια της Επιτροπής Ελέγχου, τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο 
επιθεωρούν την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Οι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, διαβεβαιώνουν ότι η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας έχει θέσει σε εφαρµογή το 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και έχουν επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των 
πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι όλα τα 
συστήµατα ελέγχου περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών, των λειτουργικών, καθώς και των 
συστηµάτων διαχείρισης επιχειρηµατικών κινδύνων είναι πολύ ικανοποιητικά και επαρκή.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει επίσης ότι όλα τα συστήµατα υπόκεινται σε συνεχή 
παρακολούθηση και η Επιτροπή Ελέγχου είναι εξουσιοδοτηµένη όπου κριθεί αναγκαίο να προβαίνει 
σε σχετική αναβάθµιση ή και αναθεώρηση του συστήµατος. 
 
Το τµήµα εσωτερικού ελέγχου έχει ανατεθεί στο ελεγκτικό οίκο Moore Stephens, µε επικεφαλής τον 
κ. Άλκη Χριστοδουλίδη. 
 
Συµµόρφωση µε τον κώδικα  
 
Ο κ. Νίκος Νικολάου εκτελεί χρέη Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης.  Τα καθήκοντα του περιλαµβάνουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των προνοιών 
του Κώδικα και τη συνεχή παρακολούθηση της συµµόρφωσης της Εταιρείας µε τον Κώδικα.  Ο 
Λειτουργός Συµµόρφωσης µε το Κώδικα αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου. 
 
Συµµόρφωση µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Νόµους και Κανονισµούς  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν περιήλθε εις γνώση του οποιαδήποτε παραβίαση των 
προνοιών των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Νόµων και Κανονισµών, εκτός αυτών που είναι εις 
γνώση των αρµόδιων Χρηµατιστηριακών Αρχών (όπου αυτό ισχύει). 
 
∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 
∆εν υπάρχει δανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων. 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern) 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιηµένο ότι η Εταιρεία κατέχει επαρκείς πόρους 
για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern) για τους 
επόµενους 12 µήνες. 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση διεξάγεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες της ισχύουσας νοµοθεσίας.  Όλοι 
οι µέτοχοι της Options Cassoulides Plc απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρέχει την δυνατότητα σε µετόχους που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5% των µετοχών, να 
εγγράφουν θέµατα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον 15 µέρες πριν από την 
ειδοποίηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.  Η Ετήσια Γενική Συνέλευση παρέχει την δυνατότητα 
στους µετόχους να υποβάλλουν ερωτήσεις αναφορικά µε την πορεία της Εταιρείας. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ (συνέχεια) 
 
Για έγκυρη και άµεση επικοινωνία µε τους µετόχους, η Εταιρεία διαθέτει τµήµα επικοινωνίας µε τους 
µετόχους και ιστοσελίδα που περιλαµβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Ο κ. Νίκος Νικολάου 
εκτελεί χρέη ∆ιευθυντή Επικοινωνίας. 
 
O εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σαν 
Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος στον οποίο µπορούν να αποτείνονται όλοι οι µέτοχοι 
για να εκφράσουν είτε τις ανησυχίες τους είτε τα προβλήµατα τα οποία τυχόν να αντιµετωπίζουν και 
δεν µπορούν να λυθούν µε βάση τις κανονικές διαδικασίες. Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου είναι ο 
κ. Ανδρέας Αντωνιάδης. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2010, η θυγατρική εταιρεία Acompli Ltd προχώρησε στην εξαγορά του 
33% του µετοχικού κεφαλαίου της εξαρτηµένης Choice Pharma Ltd. Με την συναλλαγή αυτή, η 
Acompli Ltd κατέστη 100% µέτοχος της Choice Pharma Ltd, αφού ήδη είχε υπό την κατοχή της το 
67% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Το τίµηµα εξαγοράς συµπεριλάµβανε την 
παραχώρηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εξαρτηµένης European Medical Advisory 
Services Ltd (θυγατρικής της Choice Pharma Ltd) καθώς και 35.205 Αγγλικές Στερλίνες. 
 
Στις 31 Μαρτίου 2010, η Options Cassoulides Plc προχώρησε στην αγορά 100.000.000 µετοχών 
της αγγλικής εταιρείας Western & Oriental Plc, εισηγµένης στην αγορά AIM του χρηµατιστηρίου 
του Λονδίνου. Το τίµηµα αγοράς ανήλθε στις 1.500.000 Αγγλικές Στερλίνες. Το ποσοστό που 
εξασφάλισε η Εταιρεία είναι 27,8% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Western & Oriental 
Plc, το οποίο την καθιστά ως τον µεγαλύτερο µέτοχο.  
 
∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της 
κατάστασης της οικονοµικής θέσης.  
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, κ.κ. KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυµία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να 
καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
 
 
 
 Cyproservus Co Limited  
 Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

OPTIONS CASSOULIDES PLC 
 

Έκθεση επί των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων 
 
Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Options Cassoulides Plc (η 'Εταιρεία') και των 
θυγατρικών της ('το Συγκρότηµα') και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 16 
µέχρι 67, οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, και τις καταστάσεις συνολικών εξόδων, αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και ταµειακών 
ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει: σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικών 
δικλίδων σχετικών µε την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδες σφάλµα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών, και υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη των Ελεγκτών  
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι 
ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα. 
 
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
σφάλµατος των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση 
οικονοµικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του λελογισµένου των 
λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν 
βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (συνέχεια) 
 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
 

OPTIONS CASSOULIDES PLC 
 
 
Γνώµη  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα της οικονοµικής θέσης της Options Cassoulides Plc και των θυγατρικών της στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, 
και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 
4 µέχρι 13 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουµε 
ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), 
(στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τµήµα της έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
 
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 της Κύπρου, Κεφ. 113 και για κανένα άλλο σκοπό.  
∆ίνοντας 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. 
 
 

Εγκεκριµένοι Λογιστές 
  
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 

Πωλήσεις 4 19.024.121 39.340.455 
Κόστος πωλήσεων       (13.841.575)      (29.292.894)
    
Μεικτό κέρδος  5.182.546 10.047.561 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 5 1.589.984 502.106 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 6 (2.679.925) (1.966.860)
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (4.753.961) (5.159.084)
Έξοδα διοίκησης         (3.326.733)        (5.157.018)
    
Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά    
  έξοδα χρηµατοδότησης         (3.988.089)        (1.733.295)
    
Χρηµατοδοτικά έσοδα  77.880 480.694 
Χρηµατοδοτικά έξοδα        (1.186.224)        (1.312.923)
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 7       (1.108.344)           (832.229)
    
        (5.096.433)        (2.565.524)
    
Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών 15 8.997         (17.436)
Αποµείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών  15                     --           (687.428)
    
Ζηµία πριν τη φορολογία 8 (5.087.436) (3.270.388)
Φορολογία 10            (39.277)           (980.491)
    
Ζηµία χρήσεως         (5.126.713)        (4.250.879)
    
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)     
Συναλλαγµατική διαφορά κατά την ενοποίηση  
   εξαρτηµένων εταιρειών του εξωτερικού  

  
17.322 

 
88.322 

Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση             (220.331)           (156.857)
    
Λοιπά συνολικά έξοδα για τη χρήση µετά τη φορολογία             (203.009)            (68.535)
    
Συνολικά έξοδα για τη χρήση          (5.329.722)        (4.319.414)
    
Ζηµία χρήσεως που αναλογεί στους:    
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας  (4.951.102) (4.270.213)
Συµφέρον µειοψηφίας 24           (175.611)              19.334 
    
         (5.126.713)        (4.250.879)
    
Λοιπά συνολικά έξοδα που αναλογούν στους:     
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας   (5.154.111) (4.338.748)
Συµφέρον µειοψηφίας             (175.611)              19.334 
    
         (5.329.722)        (4.319.414)
Ζηµία ανά µετοχή:    
Βασική και αναπροσαρµοσµένη (σεντ) 11               (10,68)                 (9,21)
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
    
Μερίσµατα εισπρακτέα  2.087.384 865.812 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 5 7.101 25.170 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε     
  εξαρτηµένη εταιρεία 14 (5.086.169) (761.524) 
Έξοδα διοίκησης            (71.790)       (451.814) 
    
Ζηµία από εργασίες        (3.063.474)       (322.356) 
    
Χρηµατοδοτικά έσοδα  41.078 8.069 
Χρηµατοδοτικά έξοδα          (152.605)       (139.900) 
    
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 7         (111.527)       (131.831) 
    
Ζηµία πριν τη φορολογία 8 (3.175.001) (454.187) 
Φορολογία 10          (30.813)       (635.322) 
    
Ζηµία χρήσεως       (3.205.814)    (1.089.509) 
    
Λοιπά συνολικά έξοδα     
Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση          (220.331)      (156.857) 
    
Λοιπά συνολικά έξοδα για τη χρήση µετά τη φορολογία          (220.331)       (156.857) 
    
Συνολικά έξοδα για τη χρήση        (3.426.145)    (1.246.366) 
    
Ζηµία ανά µετοχή:    
Βασική και αναπροσαρµοσµένη (σεντ) 11             (6,92)            (2,35) 
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

  2009 2008 
 Σηµ. € € 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 12 16.489.763 21.222.034 
Εµπορική εύνοια 13 1.527.142 4.121.619 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 15 -- 473.249 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 16 282.858 505.591 
Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη                 --        170.860 
    
  18.299.763   26.493.353 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέµατα 18 1.024.470 1.420.489 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 19 8.487.415 13.960.457 
Επιστρεπτέα φορολογία  192.890 187.312 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 30   4.188.050     2.957.328 
     

  13.892.825   18.525.586 
    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   32.192.588   45.018.939 
   

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Ίδια κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο 22 7.880.308 7.880.308 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  2.335.487 2.335.487 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης  64.386 284.717 
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών  (607.272) (624.594) 
Αποθεµατικό ενοποίησης συµφερόντων  2.964.939 2.964.939 
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών 23 (142.756) -- 
Αποθεµατικό από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ  39.478 39.478 
Αποθεµατικό προσόδου     (1.626.066)    3.325.036 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους   10.908.504 16.205.371 
Συµφέρον µειοψηφίας 24    (236.343)    1.709.104 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    10.672.161  17.914.475 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Έντοκος δανεισµός 25 8.333.373 10.517.844 
Αναβαλλόµενη φορολογία 17     808.602       799.625 
    

   9.141.975  11.317.469 
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 26 & 30 3.077.187 1.586.871 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 27 6.111.597 9.642.588 
Οφειλόµενη φορολογία 28 560.537 756.540 
Έντοκος δανεισµός 25   2.629.131    3.800.996 
    

  12.378.452  15.786.995 
    

Σύνολο υποχρεώσεων    21.520.427  27.104.464 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   32.192.588  45.018.939 
 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010. 
 
 
Σύµβουλοι:  Παύλος Σαββίδης,     Αριστοτέλης Σαββίδης,  

Πρόεδρος      Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες 14 3.474.875 8.561.044 
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 16   193.624      413.954 
    
  3.668.499    8.974.998 
    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 19 285.869 286.233 
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες 20 2.791.529 2.291.727 
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 21 5.389 5.691 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 30        6.381        142.850 
    
   3.089.168     2.726.501 
    
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων    6.757.667   11.701.499 
    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 22 7.880.308 7.880.308 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  536.494 536.494 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης  (313.475) (93.144)
Αποθεµατικό ιδίων µετοχών 23 (142.756) -- 
Αποθεµατικό από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου 
  σε Ευρώ 

  
39.478 

 
39.478 

Αποθεµατικό προσόδου  (3.764.578)     (558.764)
    
  4.235.471    7.804.372 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Έντοκος δανεισµός 25 1.235.175    1.607.360 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Έντοκος δανεισµός 25 462.445 462.445 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα 30 -- 87 
Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 27 85.659 70.405 
Οφειλόµενη φορολογία 28 547.420 726.389 
Ποσά οφειλόµενα σε εξαρτηµένες εταιρείες 29    191.497    1.030.441 
    
  1.287.021    2.289.767 
    
Σύνολο υποχρεώσεων  2.522.196     3.897.127 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  6.757.667   11.701.499 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Απριλίου 2010. 
 
 
Σύµβουλοι:  Παύλος Σαββίδης,     Αριστοτέλης Σαββίδης, 

Πρόεδρος      Εκτελεστικός Σύµβουλος 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 

          
       Αποθεµατικό   
       από    
       µετατροπή   
    Αποθεµατικό Αποθεµατικό  µετοχικού   
 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό συναλλαγµατικών ενοποίησης Αποθεµατικό κεφαλαίου σε Αποθεµατικό  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίµησης διαφορών συµφερόντων ιδίων µετοχών Ευρώ προσόδου Σύνολο  
 € € € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 7.919.786 2.335.487 366.164 (712.916) 2.964.939 (187.227) -- 7.762.909 20.449.142 
          
Συναλλαγµατική διαφορά στην          
µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ    (39.478) -- -- -- -- -- 39.478 -- -- 
Επανεκτίµηση επενδύσεων  -- -- -- -- -- 119.487 -- -- 119.487 
Πώληση επενδύσεων -- -- 75.410 -- -- 67.740 -- -- 143.150 
Συνολικά έξοδα για τη χρήση  -- -- (156.857) 88.322 -- -- -- (4.270.213) (4.338.748) 
Έκτακτη αµυντική εισφορά στη λογιζόµενη          
  διανοµή µερίσµατος               --              --                  --                 --                 --               --              --     (167.660)    (167.660) 
          
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008/ 
   1 Ιανουαρίου 2009 

 
7.880.308 

 
 2.335.487 

 
        284.717 

 
   (624.594) 

 
    2.964.939 

 
               -- 

 
   39.478 

 
   3.325.036 

 
  16.205.371 

          
Αγορά ιδίων µετοχών  -- -- -- -- -- (142.756) -- -- (142.756) 
Συνολικά έξοδα για τη χρήση                --                --       (220.331)       17.322                  --                --             --   (4.951.102) (5.154.111) 
          
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 7.880.308  2.335.487           64.386    (607.272)    2.964.939    (142.756)    39.478     (1.626.066) 10.908.504 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 
Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
        
     Αποθεµατικό από    
     µετατροπή    
    Αποθεµατικό µετοχικού    
 Μετοχικό Αποθεµατικό Αποθεµατικό ιδίων κεφαλαίου σε  Αποθεµατικό  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίµησης µετοχών Ευρώ προσόδου  Σύνολο  
 € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 7.919.786 536.494 (11.697) (187.227) -- 698.405 8.955.761 
        
Συναλλαγµατική διαφορά στην        

     µετατροπή του µετοχικού        
    κεφαλαίου σε Ευρώ (39.478) -- -- -- 39.478 -- -- 
Επανεκτίµηση επενδύσεων  -- -- -- 119.487 -- -- 119.487 
Πώληση επενδύσεων  -- -- 75.410 67.740 -- -- 143.150 
Συνολικά έξοδα για τη χρήση  -- -- (156.857) -- -- (1.089.509) (1.246.366) 
Έκτακτη αµυντική εισφορά στη        
    λογιζόµενη διανοµή µερίσµατος                --                 --                 --                 --                 --      (167.660)     (167.660) 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008/ 
   1 Ιανουαρίου 2009 

 
  7.880.308 

 
       536.494 

 
       (93.144) 

 
                -- 

 
       39.478 

 
     (558.764) 

 
    7.804.372 

        
Αγορά ιδίων µετοχών -- -- -- (142.756) -- -- (142.756) 
Συνολικά έξοδα για τη χρήση                  --               --      (220.331)                --                --    (3.205.814) (3.426.145) 
        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009   7.880.308        536.494     (313.475)   (142.756)       39.478   (3.764.578)    4.235.471 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες    
Ζηµία πριν τη φορολογία  (5.087.436) (3.270.388) 
Αναπροσαρµογές για:    
Ζηµία από αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση  -- 30.601 
Αποσβέσεις  1.152.024 1.417.673 
(Κέρδος)/ζηµία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (55.388) 6.776 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία  (410.179) -- 
Τόκοι εισπρακτέοι  (77.880) (58.368) 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα  1.030.667 1.312.923 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένη εταιρεία  (121.361) -- 
Μερίδιο (κέρδους)/ζηµίας συνδεδεµένων εταιρειών  (8.997) 17.436 
Αποµείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών  -- 687.428 
Αποµείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας  2.652.190   1.902.940 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε εξαρτηµένη εταιρεία       (908.040)               -- 
    
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (1.834.400) 2.047.021 
Μείωση/(αύξηση) στα αποθέµατα  224.167 (275.789) 
(Αύξηση)/µείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες  (1.796.929) 2.480.786 
Αύξηση/(µείωση) στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές    5.503.770   (6.067.159) 
    
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες  2.096.608 (1.815.141) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (240.858)     (190.133) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες  1.855.750  (2.005.274) 
    
Ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες    
Εκποίηση εξαρτηµένης εταιρείας  1.072.964 -- 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένη εταιρεία  600.000 -- 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία   1.282.085 -- 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (301.589) (984.668) 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  463.309 14.961 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  77.880 58.368 
Μερίσµατα που εισπράχθηκαν από συνδεδεµένες εταιρείες  3.607 4.103 
Αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση  -- (237.708) 
Αγορά επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία  (872.006) -- 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών  --       142.755 
Αγορά ιδίων µετοχών     (142.756)               -- 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες   2.183.494   (1.002.189) 
    
Ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα που πληρώθηκαν  (1.030.667) (1.312.923) 
(Αποπληρωµή)/εισπράξεις από δάνεια   (3.356.336)    2.773.239 
    
Ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (4.387.003)    1.460.316 
    
Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (347.759) (1.547.147) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 30 1.370.457 2.828.989 
Συναλλαγµατικό κέρδος σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών        88.165        88.615 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 30  1.110.563    1.370.457 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και ξεχωριστών 
οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
  2009 2008 
 Σηµ. € € 
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες   
Ζηµία πριν τη φορολογία  (3.175.001) (454.187) 
Αναπροσαρµογές για:    
Αποµείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  5.086.169 761.524 
Τόκοι εισπρακτέοι  (41.078) (8.069) 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα  151.926 119.378 
Συναλλαγµατική ζηµία             679      3.900 
    
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο    
  κεφάλαιο κίνησης  2.022.695 422.546 
Μείωση στους εµπορικούς και άλλους χρεώστες   363 331.329 
Αύξηση/(µείωση) στους εµπορικούς και άλλους πιστωτές  15.254 (22.296) 
Αύξηση στα ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες  (499.802) (1.504.557) 
Μείωση στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες  302 -- 
Αύξηση/(µείωση) στα ποσά οφειλόµενα σε εξαρτηµένη εταιρεία    (838.944)   (281.163) 
    
Ροή µετρητών από/(για) εργασίες  699.868 (1.054.141) 
Φορολογία που πληρώθηκε    (209.782)     (85.080) 
    
Καθαρή ροή µετρητών από/(για) εργασίες     490.086 (1.139.221) 
    
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    
Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες   -- (1.291.246) 
Αγορά ιδίων µετοχών   (142.756) -- 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  41.078 8.069 
Πληρωµές για αγορά επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση  -- (237.415) 
Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών                --    142.755 
    
Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    (101.678) (1.377.837) 
    
Ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Έντοκος δανεισµός  (372.864) 2.069.805 
Τόκοι και τραπεζικά έξοδα που πληρώθηκαν    (151.926) (119.378) 
    
Ροή µετρητών (για)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    (524.790) 1.950.427 
    
Καθαρή µείωση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών  (136.382) (566.631) 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 30    142.763   709.394 
    
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 30       6.381    142.763 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενοποιηµένων και 
ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

H Options Cassoulides Plc (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 στη Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’ 284, 3105 Λεµεσός.   
 
Στις 18 Αυγούστου 1997 η Εταιρεία, µε έκδοση νέων µετοχών στο κοινό, εισήγαγε τους 
τίτλους της στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών.  Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 
µετά από σχετική αίτηση εγκρίθηκε 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 ∆ηµόσια Εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες των περί Φορολογίας 
Εισοδήµατος Νόµων. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της εταιρειών (“το Συγκρότηµα”)  
που παρουσιάζονται στην σηµείωση 31, κατά το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
συνέχισε να είναι η διοργάνωση ιατρικών και άλλων συνεδρίων, η παροχή υπηρεσιών σε 
ιατροφαρµακευτικές εταιρείες στους τοµείς ανάπτυξης, έρευνας και επικοινωνίας, οι 
τυπογραφικές εργασίες, οι εκδοτικές εργασίες και η διαχείριση άλλων επενδύσεων. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
 (α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).  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. 
 
(β) Βάση επιµέτρησης 
 
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 και των χρεωστών που παρουσιάζονται στη 
δίκαιη αξία τους.  

 
 (γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς  
 

Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ΠΧΑ τα οποία 
σχετίζονται µε τις εργασίες της και είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 
την 1 Ιανουαρίου 2009. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος, εκτός από την εφαρµογή του ∆ιεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 1 (Αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων” το 
οποίο είχε σηµαντική επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
 (γ) Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (συνέχεια) 
 
Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων τα πιο κάτω πρότυπα 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόµη σε εφαρµογή: 

 
Πρότυπο / ∆ιερµηνεία  Εφαρµόζεται για ετήσιες 

χρήσεις που αρχίζουν την 
ή µετά την 

(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
• ∆ΠΧA 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» (Αναθεωρηµένο) 

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• ∆ΠΧA 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» (Αναθεωρηµένο) 1 Ιουλίου 2009 
• ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 27 «Ενοποιηµένες και ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις» (Τροποποιηµένο)  
 

1 Ιουλίου 2009 
• Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (Ε∆∆ΠΧA) 17 «∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών 
στοιχείων στους ιδιοκτήτες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «∆ιαθέσιµα αντισταθµισµένα 

στοιχεία»  
1 Ιουλίου 2009 

• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 2008 – Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»  

 
 

1 Ιουλίου 2009 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Κατηγοριοποίηση εκδόσεων 

δικαιωµάτων» 
 

1 Φεβρουαρίου 2010 
 

(ii) ∆εν υιοθετήθηκαν ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
• Βελτιώσεις στα ∆ΠΧA – 2009 

1 Ιουλίου 2009/ 
1 Ιανουαρίου 2010 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2 «Συναλλαγές οµίλου σε παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και διακανονίζονται τοις 
µετρητοίς» 

 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρόσθετες εξαιρέσεις για 

υιοθετώντες πρώτης εφαρµογής» 
 

1 Ιανουαρίου 2010 
• Ε∆∆ΠΧA 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µε 

συµµετοχικούς τίτλους» 
 

1 Ιουλίου 2010 
• Τροποποιήσεις στο Ε∆∆ΠΧA 14 «Προπληρωµές µιας ελάχιστης 

κεφαλαιακής υποχρέωσης» 
 

1 Ιανουαρίου 2011 
• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (Αναθεωρηµένο) 1 Ιανουαρίου 2011 
• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 1 Ιανουαρίου 2013 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω Προτύπων και ∆ιερµηνειών 
σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 
 (δ) 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 τη 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Όταν η εταιρεία ελέγχεται κατά τη 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.  

 
 (ε) Λογιστικός χειρισµός για συνένωση συµφερόντων (Uniting of interests) 

 
Η Εταιρεία ακολούθησε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 22 “Συνένωση Επιχειρήσεων” (“Business 
Combinations”) για την ενοποίηση των λογαριασµών του Συγκροτήµατος µε το συγκρότηµα 
της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ όπως εξηγείται πιο κάτω. 
 
Για την απόκτηση πέραν του 90,1% του µετοχικού κεφαλαίου του συγκροτήµατος Ι.Γ. 
Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ η Εταιρεία υπέβαλε έγγραφο ολικής δηµόσιας πρότασης στις 18 
Μαΐου 2000 για την απόκτηση του 100% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου  καθώς και το 
100% των δικαιωµάτων αγοράς µετοχών της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ ως αντιπαροχή 
για τη συνένωση συµφερόντων των δύο εταιρειών. Με την αποδοχή των µετόχων η 
συγχώνευση των δύο εταιρειών επιτεύχθηκε από τις 5 Ιουλίου 2000. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας αναδιοργανώθηκαν ούτως ώστε να υπάρχουν 6 µέλη από την κάθε 
εταιρεία ενώ επίσης η Εταιρεία άλλαξε το όνοµά της από Options Eurocongress Limited σε 
Options Cassoulides Limited. Ως αποτέλεσµα η εταιρεία Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 
κατέστη εξαρτηµένη της Εταιρείας. 

 
 (στ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 
 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει 
εκτιµήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και 
των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιµήσεις 
και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
  
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται 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. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

 
(στ) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια)  
 
Συγκεκριµένα, πληροφορίες για σηµαντικές εκτιµήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιµες κρίσεις 
στην εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σηµαντική επίδραση στα 
ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 
• Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. 
Για συγκεκριµένες συναλλαγές και υπολογισµούς, ο προσδιορισµός της τελικής φορολογίας 
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Το Συγκρότηµα αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για προβλεπόµενα φορολογικά ζητήµατα µε βάση υπολογισµούς για το κατά 
πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσµα αυτών 
των ζητηµάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν 
την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόµενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο 
προσδιορισµός της τελικής φορολογίας. 
 
• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Το Συγκρότηµα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά µε την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόµενων ποσών από τις εµπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται 
η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωµής και η οικονοµική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιµο ποσό 
και δηµιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου 
είναι συνεχής και η µεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισµό της πρόβλεψης επισφαλών 
χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και αναπροσαρµόζονται ανάλογα. 
 
(ζ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”), το οποίο είναι το νόµισµα 
λειτουργίας της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος.  

 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις εταιρείες του Συγκροτήµατος 
εφαρµόστηκαν µε συνέπεια και συνάδουν µε τις λογιστικές πολιτικές του προηγούµενου έτους. 
 
(α) 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:  
 
(i) 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. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(α) Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια)  

 

(ii) 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. 
 

(iii) Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

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

(v) Εισόδηµα από δικαιώµατα 
 

Το εισόδηµα από δικαιώµατα αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων 
εσόδων ανάλογα µε την ουσία των σχετικών συµφωνιών δικαιωµάτων. 
 

(vi)Πιστωτικά µερίσµατα  
 

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

(β) Ωφελήµατα υπαλλήλων 
 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι 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. 

 
(γ) Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 
 
(i) 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 Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόµισµα λειτουργίας και 
παρουσίασης του Συγκροτήµατος. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια)  
 
(ii) 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 
συνολικών εξόδων.   
 
Οι καταστάσεις συνολικών εξόδων των εξαρτηµένων εταιρειών οι οποίες εκφράζονται σε 
νοµίσµατα εκτός από Ευρώ, µεταφράζονται σε Ευρώ µε βάση τη µέση συναλλαγµατική 
τιµή του έτους, ενώ οι καταστάσεις οικονοµικής θέσης τους µεταφράζονται σε Ευρώ 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 συνολικών εξόδων και περιλαµβάνονται στο κέρδος πριν τη 
φορολογία. 
 
Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από την απόκτηση ξένων εξαρτηµένων εταιρειών 
µεταφράζεται σε Ευρώ µε βάση την ηµεροµηνία εξαγοράς. 

 
 (δ) 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, βελτιώσεις και ανακαινίσεις 3 – 4 
 Οχήµατα 15 – 20 
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λειτουργικά λογισµικά  
   προγράµµατα   20 – 33 1/3 
 Έπιπλα και εξοπλισµός  10 
 Μηχανήµατα  6 2/3 - 20 
 
∆ε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 
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 συνολικών εξόδων.  
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 (δ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίµησης των κτιρίων 
µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων. 
 
Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση 
συνολικών εξόδων 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 προσόδου.  
 
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 συνολικών εξόδων στο έτος κατά το οποίο 
προκύπτουν. 

 
(ε) 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 συνολικών εξόδων 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 συνολικών εξόδων σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα 
της περιόδου µίσθωσης. 

 
(στ) 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 συνολικών εξόδων στο έτος που γίνονται τα συνέδρια. 
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(ζ) Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για µακροπρόθεσµες αποδόσεις ενοικίου και δεν 
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 συνολικών εξόδων και περιλαµβάνεται στα “άλλα 
λειτουργικά έσοδα”. Οι δαπάνες για έξοδα τα οποία είναι άµεσα συνδεδεµένα µε τις επενδύσεις 
σε ακίνητα συµπεριλαµβάνονται στις προσθήκες έτους. 
 
(η) Επενδύσεις 
 
Παρουσίαση επενδύσεων 
 
Το Συγκρότηµα υιοθέτησε από την 1η Ιανουαρίου 2001 το ∆ΛΠ 39, “Χρηµατοπιστωτικά µέσα: 
Καταχώρηση και Αποτίµηση” βάσει του οποίου οι επενδύσεις διαχωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

 
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων 
 

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 στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης στις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις.  Το κέρδος ή ζηµία από 
την πώληση και επανεκτίµηση στις επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
συνολικών εξόδων.  
 

(ii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
 
Όλες οι άλλες επενδύσεις (σε εισηγµένες ή µη εισηγµένες εταιρείες), ταξινοµήθηκαν ως 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση και παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις.  Το κέρδος ή ζηµία από την επανεκτίµηση στις 
επενδύσεις αυτές µεταφέρονται σε ειδικό αποθεµατικό επανεκτίµησης και αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση συνολικών εξόδων µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή 
όταν υποστούν µόνιµη µείωση της αξίας τους. 

 
(iii) Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη 

 
Επενδύσεις µε σταθερές ή προσδιορίσιµες πληρωµές και µε σταθερή λήξη τις οποίες η 
διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση και δυνατότητα να κρατήσει µέχρι τη λήξη τους, εκτός 
από δηµιουργηµένα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινοµούνται ως επενδύσεις διακρατούµενες 
µέχρι τη λήξη.  Αυτές οι επενδύσεις περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία εκτός από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία της 
κατάστασης οικονοµικής θέσης που περιλαµβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία. 
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(η) Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

Λογιστικός χειρισµός επενδύσεων  
 
(i) Τίτλοι σε δηµόσιες εταιρείες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 

 
Επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες δηµοσίων εταιρειών λογίζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης µε βάση την τιµή αγοράς τους στις 31 ∆εκεµβρίου.  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 στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, για τις ‘Επενδύσεις που κατέχονται για 
εµπορία’ µεταφέρονται στη κατάσταση συνολικών εξόδων.  Για τις ‘Επενδύσεις διαθέσιµες 
προς πώληση’ η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας µεταφέρεται σε ειδικό 
αποθεµατικό επανεκτίµησης  και αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων µόνο 
κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία 
τους. 
 

(ii) Τίτλοι σε εταιρείες µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 
 
Επενδύσεις σε µετοχές και άλλες αξίες µη εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Κύπρου, λογίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας µε βάση την 
τιµή κτήσης τους, εκτός στις περιπτώσεις όπου υπάρχει άλλη ενδεικτική τιµή ή βάσει 
αναγνωρισµένων µεθόδων αποτίµησης.  Η διαφορά του κόστους και της ενδεικτικής τιµής 
των µετοχών και άλλων αξιών, όπως παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης 
µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό επανεκτίµησης και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εξόδων 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 στην κατάσταση οικονοµικής 
θέσης της Εταιρείας σε τιµή κτήσης µείον οποιαδήποτε µείωση που κρίνεται ότι είναι µη 
προσωρινής φύσης. 
 
Σε περίπτωση µείωσης της αξίας των επενδύσεων που παρουσιάζεται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης, η διαφορά µεταξύ της τρέχουσας αξίας των επενδύσεων και της 
λογιστικής αξίας µεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων.  
 

(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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(η) Επενδύσεις (συνέχεια) 

 
Λογιστικός χειρισµός επενδύσεων (συνέχεια) 
 
(iv) Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείας (συνέχεια) 

 
Το µερίδιο του Συγκροτήµατος στο κέρδος ή τη ζηµία των συνδεδεµένων εταιρειών µετά 
την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων 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 πολιτικές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν 
διαφοροποιηθεί για να συνάδουν µε τις λογιστικές πολιτικές που εφαρµόζει το 
Συγκρότηµα. 
 

(θ) 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 
στην κατάσταση οικονοµικής θέσης.  
 
Η εµπορική εύνοια ελέγχεται για αποµείωση σε χρονιαία βάση και παρουσιάζεται στην τιµή 
κόστους µείον συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης.  Οποιαδήποτε ζηµία αποµείωσης χρεώνεται 
στην κατάσταση συνολικών εξόδων.  
 
(ι) 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 συνολικών εξόδων.  
 
(ια) 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 συνολικών εξόδων.  
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(ιβ) Φορολογία  
 
Η φορολογία πάνω στο κέρδος ή τη ζηµία του έτους αποτελεί το φόρο του τρέχοντος έτους.  Ο 
φόρος του τρέχοντος έτους αποτελεί τον πληρωτέο εταιρικό φόρο που υπολογίζεται µε βάση το 
φορολογητέο κέρδος του έτους χρησιµοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που ίσχυαν 
κατά τη διάρκεια του έτους και οποιαδήποτε αναπροσαρµογή για πληρωτέο ή επιστρεπτέο 
εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά για την άµυνα προηγούµενων ετών. 

 
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 ζηµίες δεν µεταφέρονται για 
σκοπούς έκτακτης εισφοράς για την άµυνα. 
 
Με βάση τον περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα Νόµο, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος 
στη ∆ηµοκρατία, 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. 
 
Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο Λογιστικό 
Πρότυπο αρ.12 “Φόροι Εισοδήµατος”.  Η πρόβλεψη γίνεται για όλες τις προσωρινές διαφορές 
µεταξύ της λογιστικής αξίας στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της φορολογικής τους 
βάσης.  Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους ενεργούς συντελεστές που 
ίσχυαν στο τέλος του έτους.  Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα από αφαιρετέες προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται µόνο στις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρχουν στο µέλλον 
επαρκή φορολογητέα κέρδη. 
 
Η επίδραση στην αναβαλλόµενη φορολογία οποιονδήποτε αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εξόδων στο βαθµό που δε σχετίζεται µε 
στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόµενη φορολογία έχει προηγουµένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα 
αποθεµατικά. 
 
Στοιχεία ενεργητικού από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που είναι 
πιθανό ότι θα υπάρξουν διαθέσιµα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη για συµψηφισµό µε 
αχρησιµοποίητες φορολογητέες ζηµίες και πιστώσεις. Στοιχεία ενεργητικού από αναβαλλόµενη 
φορολογία µειώνονται στο βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό 
όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 
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(ιγ) Εµπορικοί και άλλοι πιστωτές 
 
Οι εµπορικοί και άλλοι πιστωτές αρχικά επιµετρούνται στην αξία τους και µεταγενέστερα 
επιµετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρησιµοποίηση της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

 
(ιδ) Μείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 
 
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας και των εξαρτηµένων της 
εξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης της οικονοµικής θέσης 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 συνολικών εξόδων του έτους. 
 
(ιε) 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. 
 
(ιστ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αντιπροσωπεύουν µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 
και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 
(ιζ) Καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοδοτικά έξοδα που διαγράφονται στην κατάσταση συνολικών εξόδων όπως 
πραγµατοποιούνται, συµπεριλαµβάνουν τραπεζικούς τόκους, άλλους τόκους και 
συναλλαγµατικές διαφορές. 
 
(ιη) Ενοίκια 
 
Τα ενοίκια πληρωτέα αναγνωρίζονται βάσει της αρχής των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων 
σύµφωνα µε τη διάρκεια του ενοικιαστηρίου εγγράφου. 
 
(ιθ) Προβλέψεις 
 

Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόµενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήµατος και χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εξόδων.  
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(ιθ) Προβλέψεις (συνέχεια)  
 
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. 
 
(κ) Ανάλυση κατά τοµέα 
 
Το Συγκρότηµα εφαρµόζοντας το αναθεωρηµένο ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς αρ. 8 ‘Λειτουργικοί Τοµείς ’ παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία όπως πιο κάτω: 
 
Τοµέας ανά δραστηριότητα  
 
Το Συγκρότηµα χωρίζεται κυρίως στους πιο κάτω τοµείς δραστηριότητας: 
 
(α) ∆ιοργάνωση συνεδρίων και παροχή υπηρεσιών σε ιατροφαρµακευτικές εταιρείες   
(β) Τυπογραφικές εργασίες 
(γ) Εκδόσεις 
(δ) Άλλες δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της διοίκησης και 

διαχείρισης του Συγκροτήµατος και άλλων επενδύσεων. 
 
Γεωγραφικός 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. 
 
(κα) Μακροπρόθεσµα δάνεια 
 
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια παρουσιάζονται µε βάση τις ονοµαστικές αξίες που οφείλονται 
κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης της οικονοµικής θέσης και περιλαµβάνουν 
δεδουλευµένους τόκους. 
 
(κβ) 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. 
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(κγ) 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 εγκρίνονται από τους µετόχους 
της Εταιρείας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 10. 

 
(κδ) Συµψηφισµός ζηµιών συγκροτήµατος εταιρειών 
 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µεταξύ εταιρειών συγκροτήµατος είναι επιτρεπόµενος. Εταιρεία 
θεωρείται ως µέλος συγκροτήµατος εταιρειών στις περιπτώσεις όπου: 
 
• Μια εταιρεία είναι εξαρτηµένη της άλλης κατά τουλάχιστον εβδοµήντα πέντε τις εκατόν 

(75%), ή 
 

• Οι δύο εταιρείες ή η καθεµιά ξεχωριστά είναι εξαρτηµένες κατά τουλάχιστον εβδοµήντα 
πέντε τις εκατόν (75%) τρίτης εταιρείας. 

 
Ο συµψηφισµός ζηµιών µπορεί να γίνει νοουµένου ότι οι εταιρείες είναι “κάτοικοι της 
∆ηµοκρατίας” 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. ∆εν 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. 
 
(κε)  Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις πρόνοιες 
του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση Οικονοµικών 
Καταστάσεων”. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

∆ραστηριότητας  
 

 

 Συνέδρια και υπηρεσίες σε 
ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

  
Τυπογραφικά 

  
Εκδόσεις 

  
Άλλες υπηρεσίες 

  
Απαλήψεις 

 
Σύνολο 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
 € € € € € € € € € € € € 
Πωλήσεις             
             

Σε τρίτους 8.898.794 18.616.072 9.249.358 10.227.680 875.969 10.496.703 -- -- -- -- 19.024.121 39.340.455 
Μεταξύ τοµέων                 --                 -- 135.846   1.356.567     10.940    116.488                  --               -- (146.786) (1.473.055)                 --                  -- 
             

Σύνολο πωλήσεων   8.898.794  18.616.072 9.385.204  11.584.247   886.909 10.613.191                  --               -- (146.786) (1.473.055) 19.024.121   39.340.455 
             
Αποτελέσµατα κατά τοµέα             
(Ζηµία)/κέρδος    (3.409.286)     (287.179) 160.724    854.223 (497.903)   (485.438)      (241.624) (1.814.901)     (3.988.089)  (1.733.295) 
             
Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά              
   έξοδα χρηµατοδότησης           (3.988.089) (1.733.295) 
Καθαρά  έξοδα χρηµατοδότησης           (1.108.344) (832.229) 
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων              
  εταιρειών -- -- -- -- 8.997 (9.493) -- (7.943)   8.997 (17.436) 
             
Αποµείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών -- -- -- -- -- -- -- (687.428)                  --    (687.428) 
             
Ζηµία πριν τη φορολογία           (5.087.436) (3.270.388) 
Φορολογία                (39.277)    (980.491) 
             
Ζηµία µετά τη φορολογία           (5.126.713) (4.250.879) 
Συµφέρον µειοψηφίας                 175.611      (19.334) 
             

Καθαρό κέρδος για το έτος           (4.951.102)  (4.270.213) 
             
Ενεργητικό κατά τοµέα 4.693.430 6.830.821 23.426.110 22.183.057 1.550.567 12.614.427 2.522.481 2.917.385   32.192.588 44.545.690 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες -- -- -- -- -- (9.006) -- 482.255                  --        473.249 
             

Σύνολο ενεργητικού           32.192.588   45.018.939 
             
Υποχρεώσεις κατά τοµέα  2.897.620 2.118.973 12.649.034 10.095.607   860.868  8.455.591    5.112.905   6.434.293     21.520.427    27.104.464 
             
Κεφαλαιουχικές δαπάνες       97.735    137.556      156.058      270.403     30.181    573.969          17.615         2.740        301.589        984.668 
             

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων      137.430    134.446     975.696     972.625     18.934      305.174         19.964         5.428     1.152.024      1.417.673 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 
Γεωγραφικώς  
 Κύπρος Ελλάδα  Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση 
΄Αλλες χώρες Σύνολο 

          
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Πωλήσεις € € € € € € € € € € 
          
Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες  

 
-- 

 
-- 

 
10.253 

 
92.581 

 
5.895.971 

 
12.388.363 

 
2.992.570 

 
6.135.128

 
8.898.794 

 
18.616.072 

Τυπογραφικές εργασίες 9.247.564 10.061.987 -- 6.151 1.794 11.049 -- 148.493 9.249.358 10.227.680 
Εκδόσεις         59.781    9.294.493            --             --        68.520      132.391      747.668    1.069.819         875.969   10.496.703 
       
    9.307.345  19.356.480   10.253   98.732  5.966.285  12.531.803   3.740.238  7.353.440   19.024.121   39.340.455 
           
Eνεργητικό       
           
Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
4.175.901 

 
6.830.821 

 
517.529 

 
--

 
4.693.430 

 
6.830.821 

Τυπογραφικές εργασίες 23.426.110 22.183.057 -- -- -- -- -- -- 23.426.110  22.183.057 
Εκδόσεις 1.296.784 11.841.121 -- -- -- -- 253.783 773.306 2.470.567   12.614.427 
Άλλες υπηρεσίες  2.484.768     2.909.560    37.713        7.825                 --               --                 --               --     2.522.481   2.917.385 
       
 27.207.662   36.933.738    37.713       7.825   4.175.901  6.830.821     771.312      773.306   32.192.588   44.545.690 
       
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες                          --      473.249 
           

Σύνολο ενεργητικού          32.192.588   45.018.939 
           

Κεφαλαιουχικές δαπάνες       
           

Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
47.081 

 
128.440 

 
50.654 

 
9.116

 
97.735 

 
137.556 

Τυπογραφικές εργασίες 156.058 270.403 -- -- -- -- -- -- 156.058 270.403 
Εκδόσεις 30.181 573.969 -- -- -- -- -- -- 30.181 573.969 
Άλλες υπηρεσίες    17.615        2.740            --              --               --               --                 --               --        17.615        2.740 
           
   203.854     847.112            --             --      47.081     128.440        50.654         9.116       301.589    984.668 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

5. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 
 
Συγκρότηµα 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού 55.388 -- 
Είσπραξη επισφαλών χρεωστών 6.000 15.049 
∆ιοικητικά δικαιώµατα εισπρακτέα -- 255.904 
ΦΠΑ που επιστράφηκε -- 42.817 
Επιχορηγήσεις 56.057 73.197 
Εκπτώσεις εισπρακτέες 85 43.386 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εµπορία 410.179 -- 
Προµήθειες εισπρακτέες 9.289 27.227 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεµένη εταιρεία 121.361 -- 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε εξαρτηµένη εταιρεία 908.040             -- 
∆ιάφορα άλλα έσοδα     23.585      44.526 
   
 1.589.984   502.106 
 

Εταιρεία 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Άλλα έσοδα        7.101        25.170 
 

6. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 
 

Συγκρότηµα 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Έξοδα ανάπτυξης εργασιών (27.735) (26.543)
Ζηµία από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού -- (6.776)
Ζηµία από αποµείωση στην αξία της εµπορικής  
   εύνοιας (Σηµ. 13) (2.652.190) (1.902.940)
Ζηµία από αποµείωση στην αξία επενδύσεων διαθέσιµων   
   προς πώληση                --       (30.601)

 (2.679.925)  (1.966.860)
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
7. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
Συγκρότηµα 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Χρηµατοδοτικά έσοδα:   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 77.481 54.386 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι 399     3.982 
Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος                 --     422.326 
   
         77.880     480.694 
   
Χρηµατοδοτικά έξοδα:   
Καθαρή συναλλαγµατική ζηµία  (155.557) -- 
Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώµατα   (1.030.667) (1.312.923)
   
 (1.186.224) (1.312.923)
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (1.108.344)    (832.229)
   

 

Εταιρεία 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Χρηµατοδοτικά έσοδα:   
Τόκοι εισπρακτέοι      41.078       8.069 
   
Χρηµατοδοτικά έξοδα:   
Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώµατα (97.605) (86.651)
Καθαρή συναλλαγµατική ζηµία (679) (3.900)
Τόκοι φορολογιών   (54.321)       (49.349)
   
 (152.605)    (139.900)
   
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (111.527)    (131.831)
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
8. ΖΗΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Συγκρότηµα 
 

 Η ζηµία πριν τη φορολογία παρουσιάζεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω: 
 

 2009 2008 
 € € 

∆ικαιώµατα διοικητικών συµβούλων 12.000 16.000 
Αµοιβή διοικητικών συµβούλων    
  (υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα) 43.200 575.235 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 1.152.024 1.417.673 
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 93.812 144.291 
Κόστος προσωπικού 8.104.500 10.561.553 
Χρεώστες – πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες       1.356.846         472.088 
 
Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 202 
(2008: 278).  

 
Εταιρεία 
 

Η ζηµία πριν τη φορολογία παρουσιάζεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω: 
 

 2009 2008 
 € € 

∆ικαιώµατα διοικητικών συµβούλων 12.000 16.000 
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 4.000 1.870 
Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών προηγούµενου έτους 660 1.296 
Χρεώστες – πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες     21.065     307.908 

 
9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Συγκρότηµα 
 
 2009 2008 
 € € 

Μισθοί 6.771.802 9.172.219 
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταµεία 1.292.607 1.339.156 
Εισφορές στο ταµείο προνοίας      40.091       50.178 

 8.104.500  10.561.553 
 

 
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 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
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. 
 
Συγκρότηµα 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Εταιρικός φόρος -- 59.142 
Φορολογία εξωτερικού -- 972 
Φορολογία – προηγούµενα έτη 22.954 684.401 
Αµυντική εισφορά 7.346 7.926 
Αναβαλλόµενη φορολογία    8.977  228.050 
   
Χρέωση έτους   39.277 980.491 
   
Η συµφιλίωση µεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσµατος της λογιστικής ζηµίας 
πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες συντελεστές είναι ως εξής: 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Ζηµία πριν τη φορολογία (5.087.436) (3.270.388)
   
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό   
  εταιρικής φορολογίας (508.744) (327.039)
Φορολογική επίδραση διαφορετικών ποσοστών   
  φορολογίας σε άλλες χώρες 2.150 1.944 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
  φορολογικούς σκοπούς 627.640 749.243 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος 
που δεν υπόκειται σε φορολογία 

 
(121.046) 

 
(256.970)

Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών για τις    
  οποίες δεν έχει αναγνωριστεί απαίτηση    
  αναβαλλόµενης φορολογίας -- 22.456 
Φόροι προηγουµένων ετών 22.954 684.401 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών από µεταφορά -- (129.520)
Αµυντική εισφορά 7.346 7.926 
Αναβαλλόµενη φορολογία          8.977     228.050 
   
Χρέωση για φορολογία        39.277   980.491 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

 Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 

Εταιρικός φόρος προηγουµένων ετών      30.813    635.322 
 
Η συµφιλίωση µεταξύ της φορολογίας και του αποτελέσµατος των λογιστικών ζηµιών 
πολλαπλασιαζόµενο µε τους ισχύοντες συντελεστές είναι ως εξής: 
 
 2009 2008 
 € € 

Ζηµία πριν τη φορολογία (3.175.001)   (454.187)
   
Φόρος υπολογιζόµενος µε το εφαρµόσιµο ποσοστό   
  εταιρικής φορολογίας (317.500) (45.419)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
  φορολογικούς σκοπούς 508.617 81.087 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων εισοδήµατος που δεν   
  υπόκειται σε φορολογία (208.738) (86.985)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών σε µεταφορά 17.621    51.317 
Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών     30.813    635.322 
   
Χρέωση για φορολογία    30.813    635.322 

 
11. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Συγκρότηµα 

 
Εταιρεία 

 

 2009 2008 
   
Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (€)    (4.951.102)   (4.270.213)
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες    
  κατά τη διάρκεια του έτους    46.354.754 46.354.754 
   
Ζηµία ανά µετοχή (σεντ)            (10,68)           (9,21)

 2009 2008 
   
Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (€)   (3.205.814)  (1.089.509) 
   
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες    
  κατά τη διάρκεια του έτους  46.354.754 46.354.754 
   
Ζηµία ανά µετοχή (σεντ)           (6,92)         (2,35) 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 

12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
Συγκρότηµα 
   Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί   
   σκεύη και υπολογιστές   
 Γη και  εξοπλισµός και   
 κτίρια Μηχανήµατα γραφείου προγράµµατα Οχήµατα Σύνολο 
 € € € € € € 
Τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης     
1 Ιανουαρίου 2009 13.383.491 10.504.759 2.082.049 1.391.724 366.264 27.728.287 
Προσθήκες  17.149 26.654 74.327 183.459 -- 301.589 
Εκποιήσεις (578.442) (40.557) (22.925) (75.718) (8.073) (725.715) 
Συναλλαγµατική διαφορά (47.733) -- (2.308) (8.861) -- (58.902) 
Εκποιήσεις εξαρτηµένων    (2.136.799)  (1.272.571)   (513.729)   (311.220)  (209.188)     (4.443.507) 
       
31 ∆εκεµβρίου 2009   10.637.666  9.218.285 1.617.414 1.179.384   149.003   22.801.752 
       
Αποσβέσεις       
1 Ιανουαρίου 2009 688.725 3.613.799 787.276 1.177.022 239.431 6.506.253 
Επιβάρυνση έτους 268.791 652.901 59.050 167.612 3.670 1.152.024 
Στις εκποιήσεις (163.136) (40.557) (25.135) (80.893) (8.073) (317.794) 
Συναλλαγµατική διαφορά (13.260) -- (1.967) (6.895) -- (22.122) 
Στις εκποιήσεις εξαρτηµένων       (86.343)   (479.347)      (158.131)    (173.463)   (109.088)    (1.006.372) 
       
31 ∆εκεµβρίου 2009     694.777   3.746.796    661.093   1.083.383    125.940    6.311.989 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009  9.942.889   5.471.489    956.321       96.001     23.063  16.489.763 
       
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 12.694.766   6.890.960  1.294.773     214.702   126.833  21.222.034 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 

Η γη και τα κτίρια επανεκτιµήθηκαν από τους Συµβούλους της Εταιρείας το ∆εκέµβριο του 
2008 µε βάση την εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή, βασισµένη στην αγοραία αξία.  Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην προβεί σε οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στις 
οικονοµικές καταστάσεις λόγω του ότι η δίκαιη αξία δεν διαφέρει σηµαντικά από την 
λογιστική αξία της γης και κτιρίων.  Γίνεται επανεκτίµηση της γης και των κτιρίων κάθε πέντε 
έτη. 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, και µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γη και 
κτίρια ύψους €5.179.998 έχουν µεταφερθεί από τις επενδύσεις σε ακίνητα στα ακίνητα, 
εγκαταστάσεις και εξοπλισµό λόγω αλλαγής χρήσης. 
 

Τραπεζικές διευκολύνσεις εταιρειών του Συγκροτήµατος είναι εξασφαλισµένες µε εγγυήσεις 
πάνω στη γη, τα κτίρια και τα µηχανήµατα για ποσό ύψους €10.061.384 (2008: €7.236.513). 
 

13. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
Καθαρή λογιστική αξία   
1 Ιανουαρίου 4.121.619 6.247.537 
Συναλλαγµατική διαφορά 57.713 (222.978)
Αποµείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας  (2.652.190)     (1.902.940)
   

31 ∆εκεµβρίου  1.527.142      4.121.619 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Αρ.3 “Συνδυασµοί επιχειρήσεων” έχει αξιολογήσει την αξία 
της εµπορικής εύνοιας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2009 και 2008, και κατέληξε στο συµπέρασµα 
για µείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας για τις ακόλουθες εξαρτηµένες: 
 

 2009 2008 
 € € 
   
       The Choice Travel Team Limited   2.652.190 -- 

Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις Λτδ -- 1.156.803 
Zavallis Litho Ltd -- 528.605 
A.G. Franchise Development Ltd             --     217.532 
   

 2.652.190 1.902.940 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

13. 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 ∆ιεύθυνση.  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 και υπηρεσίες σε 
ιατροφαρµακευτικές 

εταιρείες  
% 

Μεικτό περιθώριο κέρδους 25 – 30  25 – 30 20 – 30 
Ρυθµός ανάπτυξης 5 – 10 0 – 5 10 – 20 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 6 6  6 

 
Η ∆ιεύθυνση 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: 
 

 2009  2008 
  

 
 
 
 
 
Εκδοτικά 

€ 

 
 
 
 
 
 
Τυπογραφικά 

€ 

 
 
Συνέδρια και 
υπηρεσίες σε 
ιατροφαρµα-
κευτικές 
εταιρείες   

€ 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο 

€ 

  
 
 
 
 
 
Εκδοτικά 

€ 

 
 
 
 
 
 
Τυπογραφικά 

€ 

 
 
Συνέδρια και 
υπηρεσίες σε 
ιατροφαρµα-
κευτικές 
εταιρείες   

€ 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο  

€ 
          

Κύπρος 745.898 -- -- 745.898  745.898 -- -- 745.898 
Υπόλοιπη           
ΕΕ            --             --  781.244    781.244              --             --     3.375.721 3.375.721 

  
 745.898 

 
           -- 

 
 781.244 

 
1.527.142

  
 745.898 

 
            -- 

 
    3.375.721 

 
 4.121.619 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
14. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  8.561.044 8.031.322 
Προσθήκες λόγω αύξησης κεφαλαίου -- 1.291.246 
Αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε εξαρτηµένη εταιρεία (5.086.169)  (761.524) 

   
   3.474.875  8.561.044 
 

Οι λεπτοµέρειες των εξαρτηµένων εταιρειών παρουσιάζονται στη σηµείωση 31. 
 
15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Συγκρότηµα 
  2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 473.249 1.182.216 
Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών 8.997 (17.436) 
Αποµείωση στην αξία συνδεδεµένων εταιρειών  -- (687.428) 
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν      (3.607)     (4.103) 
Πωλήσεις  (478.639)             -- 
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου             --   473.249 

 
Λεπτοµέρειες της συνδεδεµένης εταιρείας είναι ως εξής: 

 
 

Όνοµα 
 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
σύστασης 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

    
Εκδόσεις Νικοκρέων Λίµιτεδ Εκδόσεις Κύπρος 50% 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2009, η εξαρτηµένη εταιρεία Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 
προχώρησε στην πώληση της συνδεδεµένης εταιρείας Marelia Development Ltd.  
 
Το τίµηµα πώλησης του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της συνδεδεµένης εταιρείας ανήλθε 
στις €600.000. Το κέρδος που πραγµατοποιήθηκε κατά την συναλλαγή ανήλθε στις €121.361 
και πιστώθηκε στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εξόδων.  
 

16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αναλύονται ως εξής: 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 

Εισηγµένες µετοχές:     
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 279.441 502.174 193.624 413.954 
Επενδύσεις σε µη εισηγµένες µετοχές     3.417      3.417            --              -- 
     

   282.858     505.591   193.624    413.954 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ (συνέχεια) 
 

Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε τις 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών 
καταστάσεων.  

 
17. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Συγκρότηµα 
 

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. 
 

Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ως εξής: 
 
 ∆ιαφορά µεταξύ   
 αποσβέσεων και    
 κεφαλαιουχικών Επανεκτίµηση Φορολογικές  
 εκπτώσεων γης και κτιρίων ζηµίες Σύνολο 
 € € € € 
    

     
1 Ιανουαρίου 2008 182.344  676.524     (287.293) 571.575 
Χρέωση/(πίστωση):     
Κατάσταση συνολικών      
  εξόδων      (59.243)                --     287.293    228.050 
     
     

31 ∆εκεµβρίου 2008      123.101     676.524              --   799.625 
     
Χρέωση/(πίστωση):     
Κατάσταση συνολικών      
  εξόδων        8.977               --               --      8.977 
     
31 ∆εκεµβρίου 2009   132.078    676.524               --  808.602 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην κατάσταση της οικονοµικής θέσης είναι τα ακόλουθα: 
 
 2009 2008 
 € € 
  
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα  
  ανακτηθούν µετά από ένα έτος -- -- 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα   
  διακανονιστούν µετά από ένα έτος    808.602    799.625 
   
    808.602       799.625 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

18. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 

Πρώτες ύλες 885.864 1.163.574 
Ηµιτελή προϊόντα 138.606 160.822 
Έτοιµα προϊόντα              --        96.093 
   

 1.024.470    1.420.489 
 

Όλα τα αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κόστους. 
 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
 

Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 

Εµπορικοί χρεώστες 6.648.330 11.904.983 
Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές 3.282.496  1.193.724 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες (2.141.737)    (790.891) 
   

 7.789.089 12.307.816 
   

Συνδεδεµένες εταιρείες  (Σηµ.33 (γ)) 7.709 27.297 
Συγγενικές εταιρείες (Σηµ.33 (γ)) 10.022 -- 
Αναβαλλόµενα έξοδα 564.434 1.386.738 
ΦΠΑ εισπρακτέος    116.161      238.606 
   

  8.487.415 13.960.457 
   
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 της κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης.  
 

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 ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των 
ποσών που προβλέφθηκαν για επισφαλείς χρεώστες. 
 

Οι εµπορικοί χρεώστες περιλαµβάνουν ποσό ύψους €3.421.740 (2008: €1.893.969) που 
υπόκειται σε συµφωνία εκπτώσεως εισπρακτέων (invoice discounting) µε την Τράπεζα Κύπρου 
(Φάκτορς) Λίµιτεδ. 
 

Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 

Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές   285.869      286.233 
 

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 της κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης.  
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
19. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ (συνέχεια) 
 

Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζηµιές αποµείωσης 
αναφορικά µε εµπορικούς και άλλους χρεώστες γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των 
οικονοµικών καταστάσεων.  

 
20. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 

Options Congresses Limited 38.367 36.715 
Options Eurocongress (Belgium) Sprl -- 328.742 
Palm Destination Management Co Limited 241.786 62.161 
Options Eurocongress S.A. -- 21.065 
TTG Middle East & North Africa Limited -- 2.267 
Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ 936.565 686.047 
The Choice Travel Team Limited 456.756 406.743 
Options Cassoulides Global Publishing Limited 14.062 14.062 
Acompli Limited 1.103.993      733.925 

 2.791.529   2.291.727 
   

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο εκτός από το υπόλοιπο της εταιρείας Acompli Limited 
το οποίο φέρει τόκο 5% ετησίως.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε ποσά οφειλόµενα από 
εξαρτηµένες εταιρείες γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

21. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 

Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες        5.389         5.691 
   

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε ποσά οφειλόµενα από συγγενικές 
εταιρείες γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 

22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2009 2008 
 € € 
Εγκεκριµένο   
80.000.000 συνήθεις µετοχές των €0,17 η καθεµία 13.600.000  13.600.000 

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (46.354.754 συνήθεις µετοχές των   
  €0,17 η καθεµία) 7.880.308   7.919.786 
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου λόγω µετατροπής σε Ευρώ               --       (39.478) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (46.354.754 συνήθεις µετοχές   
  των €0,17 η καθεµία)  7.880.308   7.880.308 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 

 
23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
Συγκρότηµα/Εταιρεία 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 398.469 ιδίων µετοχών για ποσό 
ύψους €142.756.  

 
24. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.709.104 1.071.954 
Πώληση εξαρτηµένης εταιρείας (1.765.114) -- 
Συµφέρον µειοψηφίας στην αύξηση κεφαλαίου  -- 676.632 
Μείωση ποσοστού σε εξαρτηµένη εταιρεία  -- 75.814 
Συναλλαγµατικές διαφορές (4.722) 19.668 
Μερίδιο (ζηµίας)/κέρδους για το έτος (175.611) 19.334 
Αναλογία µερισµάτων                --    (154.298)
   
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     (236.343)    1.709.104 

 
25. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισµός   2.629.131 3.800.996 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισµός   8.333.373  10.517.844 
   
Σύνολο δανεισµού 10.962.504   14.318.840 

 

Περίοδος αποπληρωµής µη τρεχουσών   
  υποχρεώσεων   
Από 1 µέχρι 2 έτη 2.846.591 2.642.088 
Από 2 µέχρι 5 έτη 4.239.035 6.303.838 
Μετά από 5 έτη   1.247.747      1.571.918 
   
   8.333.373    10.517.844 

 2009 2008 
 € € 

Ανάλυση δανείων κατά νόµισµα:   
Σε Ευρώ:   
Τραπεζικά δάνεια 10.742.576     14.044.515 
   
Σε στερλίνες:   
Τραπεζικά δάνεια       219.928         274.325 
   
 10.962.504    14.318.840 
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25. ΕΝΤΟΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

Περίοδος αποπληρωµής µη τρεχουσών   
  υποχρεώσεων   
Από 1 µέχρι 2 έτη 462.445 462.445 
Από 2 µέχρι 5 έτη   772.730    1.144.915 
   
 1.235.175    1.607.360 

 
Τα τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος είναι αποπληρωτέα µε µηνιαίες, 
τριµηνιαίες ή χρονιαίες δόσεις µέχρι και το έτος 2020 ανάλογα µε τους όρους του δανείου. Τα 
τραπεζικά δάνεια είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 
 
• Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους 

€3.238.736 (2008: €230.661). 
• Με υποθήκη σε γη, κτίρια και µηχανήµατα του Συγκροτήµατος ύψους €6.822.648 (2008: 

€7.236.513). 
• Με δεσµευµένες καταθέσεις για ποσό ύψους €-- (2008: €425.000). 
• Με εταιρικές εγγυήσεις για ποσό ύψους €13.838.234 (2008: €12.036.793). 
 
Τα µεσοσταθµικά πραγµατικά επιτόκια κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης της οικονοµικής 
θέσης ήταν ως εξής: 
 

 2009 
% 

2008 
% 

   
Τραπεζικά δάνεια σε Ευρώ Βασικό + 3,00 Βασικό + 3,00 
 Εuribor + 3,75 - 4,00 Εuribor + 2,50 - 3,00 
Τραπεζικά δάνεια σε Στερλίνες Βασικό + 1,25 Βασικό + 1,25 
 
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 τους.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά µε τον 
έντοκο δανεισµό γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων.  

Εταιρεία   
 2009 2008 
 € € 
   
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικός δανεισµός    462.445       462.445 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισµός  1.235.175   1.607.360 
   
Σύνολο δανεισµού 1.697.620   2.069.805 
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26. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 

 
Συγκρότηµα 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα που φέρουν τόκο µε βασικό επιτόκιο πλέον 1 – 2% ετησίως, 
είναι εξασφαλισµένα µε εταιρικές εγγυήσεις. 

 
27. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 

 
Συγκρότηµα 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Εµπορικοί πιστωτές  3.048.892 6.126.513 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 1.303.262 1.651.018 
Αναβαλλόµενα έσοδα  1.448.712 1.075.320 
ΦΠΑ πληρωτέος 310.731 557.660 
Συγγενικές εταιρείες (Σηµ.33(γ))             --      232.077 
   
 6.111.597    9.642.588 
 
Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 
   
Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα   85.659       70.405 
 
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 της κατάστασης της οικονοµικής 
θέσης.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά µε 
εµπορικούς και άλλους πιστωτές γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών 
καταστάσεων.  

 
28. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος 547.607 588.080 546.571 571.437 
Έκτακτη εισφορά για την άµυνα   12.930    168.460       849     154.952 
     
 560.537    756.540 547.420     726.389 
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29. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 
Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 
   
Options Eurocongress (Belgium) Sprl 16.552 -- 
Options Cassoulides Management Services Limited     174.945    1.030.441 
   
     191.497   1.030.441 

 
Τα πιο πάνω ποσά δεν φέρουν τόκο. 

 
30. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Τα µετρητά και αντίστοιχα των µετρητών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο 
ταµείο και τραπεζικά παρατραβήγµατα. 
 
 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 
     
Μετρητά στην τράπεζα και      
  στο ταµείο 4.188.050 2.957.328 6.381 142.850 
Τραπεζικά παρατραβήγµατα (3.077.187) (1.586.871)           --          (87) 
     
 1.110.863   1.370.457     6.381    142.763 
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31. 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 και ιατροφαρµακευτικών 
Αγγλία 100 

 υπηρεσιών   
Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίµιτεδ Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
Palm Destination Management Limited  Αδρανής Κύπρος 100 
Options Eurocongress S.A. Αδρανής Ελλάδα 100 
Options Congresses Limited Αδρανής Κύπρος 100 
Options Cassoulides Management  ∆ιοικητικές  υπηρεσίες Κύπρος 100 
  Services Limited    
Choice/Options Event Management Inc  Αδρανής Η.Π.Α. 100 

Εξαρτηµένες της Acompli Limited    
    
The Choice Travel Team Limited Κατοχή ακινήτου Αγγλία 100 
Choice Business Travel Limited Αδρανής Αγγλία 100 
Choice Pharma Limited Ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες Αγγλία 67 
Options Eurocongress (Belgium) Sprl Αδρανής  Βέλγιο 100 
Choice Live Ltd  ∆ιοργάνωση συνεδρίων Αγγλία 100 
Options Eurocongress UK Ltd  Κατοχή επενδύσεων  Αγγλία 100 
Choice Medical Communications Ltd  Αδρανής Αγγλία 100 
    
Εξαρτηµένες της Choice Pharma Ltd    
    
European Medical Advisory Services Ltd Ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Αγγλία  100 
Choice Pharma Sarl   ∆ιοργάνωση συνεδρίων  Ελβετία 100 
Choice Pharma Asia Pacific Plc Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Σιγκαπούρη 100 
Choice Pharma Taiwan Co Ltd  Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Ταϊβάν 100 
Choice Pharma Korea Ptc Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Κορέα 100 
Choice Pharma Medical Information    
Consultancy (Shanghai) Co. Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες Κίνα 100 
Choice Pharma USA Inc Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες Η.Π.Α. 100 
Global Medical Advisory Services Ltd Αδρανής Αγγλία 100 
CP Choice Pharma International Services 
Ltd 

Αδρανής Κύπρος 100 

    
Εξαρτηµένες της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός  
  Λίµιτεδ 

   

    
Zavallis Litho Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
Hermes Media Press Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
    
Εξαρτηµένες της Options  Cassoulides    
  Management Services Limited 

   

    
Options Cassoulides Global Publishing    
   Limited 

Ιθύνουσα εταιρεία του τοµέα των 
εκδόσεων 

Κύπρος 100 

Options Cassoulides Properties and  
   Investments Limited 

Ιθύνουσα εταιρεία, εταιρειών 
κατοχής και εκµετάλλευσης γης, 
ακινήτων και επενδύσεων 

Κύπρος 100 
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31. ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 

   Ποσοστό 
   συµµετοχής 
  Χώρα άµεσα & 

Όνοµα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έµµεσα 
   % 
    
Εξαρτηµένη της Options Cassoulides 
   Global Publishing  Limited 

   

    
TTG Middle East & North Africa Limited Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 100 
    
Εξαρτηµένες της Options Cassoulides  
  Properties and Investments Ltd 

   

    
H.M.P. Property Limited Κατοχή και εκµετάλλευση γης  

και ακίνητης ιδιοκτησίας  
Κύπρος 100 

AG Franchise Development Limited  Κάτοχος δικαιώµατος 
δικαιόχρησης  

Κύπρος 100 

Εξαρτηµένη της TTG Middle East & North  
  Africa Limited 

   

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

   

    
Cassoulides Franchise Operations Limited Τυπογραφικές εργασίες Κύπρος 100 
Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες Α.Ε. Αδρανής Ελλάδα 100 
    

 
32. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Συγκρότηµα 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Options Cassoulides Plc  ενέκρινε στις 26 Φεβρουαρίου 2009 τη 
συµφωνία πώλησης του 50% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ν.∆.∆. Ειδικές Εκδόσεις 
Λτδ  µεταξύ της 100% εξαρτηµένης εταιρείας Options Cassoulides Global Publishing Ltd και 
της εταιρείας Oduya Holdings Ltd. Στη συµφωνία συµπεριλαµβάνεται και πενταετές 
συµβόλαιο συνεργασίας µεταξύ των εταιρειών Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Ν.∆.∆. Ειδικές 
Εκδόσεις Λτδ για όλες τις τυπογραφικές εργασίες. Το τίµηµα πώλησης ανήλθε στις €1.380.000 
και το κέρδος το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά τη συναλλαγή αυτή ανήλθε στις €908.040. 

 
Η εν λόγω εκποίηση είχε τις ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού του Συγκροτήµατος. 
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32. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια)  
 

 € 
  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  3.437.135 
Επενδύσεις  2.402 
Αποθέµατα  171.852 
Χρεώστες και προπληρωµές 7.269.971 
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 307.036 
Υποχρεώσεις    (9.034.187) 
  
Καθαρό ενεργητικό    2.154.209 
  
Ποσοστό συµµετοχής           50% 
  
Εµπορική εύνοια                -- 
  
Τίµηµα πώλησης 1.380.000 
  
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εκποιήθηκαν     (307.036) 
  
Καθαρά µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εισπράχθηκαν   1.072.964 
  

 
33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Οι κυριότεροι µέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Παύλος Σαββίδης και Ανδρέας ∆ράκου και οι 
εταιρείες Advantage Capital Holdings Plc, Jupiwind Limited και ∆ήµητρα Επενδυτική 
∆ηµόσια Λτδ οι οποίοι κατέχουν άµεσα ή έµµεσα το 22,65%, 17,35%, 9,38%, 9,29% και 
5,54% αντίστοιχα των µετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 35,79% των µετοχών είναι ευρέως 
διεσπαρµένο. 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 
 
(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 
Συγκρότηµα 
 
  2009 2008 
 Φύση συναλλαγής € € 
    
Συγγενικές εταιρείες: ∆ιοικητικά δικαιώµατα -- 15.904 
 Εκτυπωτικά      32.794    81.038 
    
       32.794    96.942 
 
Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν σε καθαρά εµπορική βάση. 
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)  

 
(β) Αγορές υπηρεσιών 
 
Συγκρότηµα 

 
Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν σε καθαρά εµπορική βάση.  Οι συµβουλευτικές 
υπηρεσίες ύψους €86.000 έχουν παρασχεθεί στο Συγκρότηµα από την Ελληνική εταιρεία Mad 
Dog Α.Ε., συµφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Παύλου Σαββίδη. 
 

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

 
Συγκρότηµα 

2009 2008  
€ € 

Εισπρακτέα από:   
Συγγενικές εταιρείες       10.022              -- 
   
Συνδεδεµένες εταιρείες:   
Εκδόσεις Νικοκρέων Λίµιτεδ 7.709 26.265 
Marelia Development Limited             --      1.032 
   
        7.709     27.297 
   
Πληρωτέα σε:   
Συγγενικές εταιρείες              --    232.077 
   
 
Τα υπόλοιπα µε συγγενικές και συνδεδεµένες εταιρείες δεν φέρουν τόκο και είναι 
αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση. 
 
Εταιρεία  
 
Τα υπόλοιπα της Εταιρείας µε εξαρτηµένες και συγγενικές εταιρείες αναφέρονται στις 
σηµειώσεις 20, 21 και 29. 
 

(δ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

 Εταιρεία 
 

 2009 2008 
 € € 
   
Τόκοι εισπρακτέοι από θυγατρικές εταιρείες    41.068      8.018 
 

  2009 2008 
 Φύση συναλλαγής € € 
    
Συγγενικές εταιρείες: Τυπογραφικές υπηρεσίες             --      24.330 
 Συµβουλευτικές υπηρεσίες      86.000             -- 
    
      86.000     24.330 
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33. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)  

 
(ε) Αµοιβή Συµβούλων 

 
Η συνολική αµοιβή Συµβούλων ήταν ως εξής: 

 Συγκρότηµα Εταιρεία 
 2009 2008 2009 2008 
 € € € € 

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων:     
∆ικαιώµατα 12.000 16.000 12.000 16.000 
Απολαβές ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι     43.200    575.235           --             -- 

     55.200     591.235   12.000     16.000 
 

(στ) Άλλες συναλλαγές  
Κατά τη διάρκεια του έτους, η εξαρτηµένη εταιρεία Options Eurocongress UK Ltd 
προχώρησε στην πληρωµή ποσού ύψους €550.000 για εξαγορά του 10% του εκδοµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της K.P. Grace Holdings Ltd, η οποία είναι εγγεγραµµένη στην 
Κύπρο και είναι µητρική εταιρεία της Ελληνικής εταιρείας Mad Dog A.E. που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και ασφαλούς 
καταστροφής εγγράφων. Η εταιρεία K.P. Grace Holdings Ltd είναι συγγενική λόγω του ότι 
έχει κοινούς µετόχους και διοικητικούς συµβούλους µε την Εταιρεία. Η πιο πάνω 
συναλλαγή έχει γίνει σε καθαρά εµπορική βάση.  

 
(ζ) Συναλλαγές και συµβάσεις µε τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 δεν υπήρχαν συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας ή άλλων εταιρειών 
του Συγκροτήµατος και των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας. 

 
34. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 60(4) του Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 
2009 και στις 24 Απριλίου 2010 (5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων) 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. 
 
Η άµεση και έµµεση συµµετοχή των συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 
∆εκεµβρίου 2009 και 24 Απριλίου 2010 ήταν ως ακολούθως: 
 

 24/4/2010 31/12/2009 
 % % 
Παύλος Σαββίδης 22,65 22,65 
Ανδρέας ∆ράκου 17,35 17,35 
Γιάννος Κασουλίδης 0,15 0,15 
Αριστοτέλης Σαββίδης -- -- 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  -- -- 
Ανδρέας Αντωνιάδης -- -- 
Μιχάλης Κλεόπας  -- -- 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

34. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια)  

Η συµµετοχή του κ. Παύλου Σαββίδη προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 
3,67% και µε 18,98% από την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής της 
συνδεδεµένης µε αυτόν εταιρείας Beira Investments Ltd. 
 
Η συµµετοχή του κ. Ανδρέα ∆ράκου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ίδιου µε 
11,33% και µε 6,02% 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 ίδιου µε 
0,14% και µε 0,01% από την έµµεση συµµετοχή του µέσω της συζύγου του κας. Έλενας 
Βασιλείου. 

 
35. 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 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 24 Απριλίου 2010 (5 µέρες πριν την ηµεροµηνία 
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) 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. 
 

Η συµµετοχή των εταιρειών Jupiwind Ltd, ∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ και Ricoh 
Holdings Ltd προκύπτει από την άµεση συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας. 

Η συµµετοχή της Advantage Capital Holdings Plc στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 προκύπτει από 
την άµεση συµµετοχή της µε 4,31% και µε 5,07% από την έµµεση συµµετοχή της µέσω του 
εξαρτηµένου της ταµείου Commercial Value Asset (Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο). 

Το ποσοστό της εταιρείας ∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ πωλήθηκε στην εταιρεία 
Ricoh Holdings Ltd, συµφερόντων της κ. Κατερίνας Παπαµιχαλάκη, η οποία είναι 
διοικητικός σύµβουλος των εξαρτηµένων εταιρειών Acompli Ltd, The Choice Travel Team 
Ltd, Choice Live Ltd και Choice Pharma Ltd.  

  % 

C.A.D.S. Holdings Ltd – συνδεδεµένη εταιρεία  0,71 
∆ράκου ∆ώρα – σύζυγος  3,15 
∆ράκου Αχιλλέας – υιός  0,62 
∆ράκου Σταύρος – υιός  0,62 
∆ράκου Χριστίνα – θυγατέρα  0,62 
Σταύρου Ευδοκία – µητέρα  0,15 
Libra Holdings Group Public Company Ltd –    
  συνδεδεµένη εταιρεία  0,15 

 24/4/2010 31/12/2009 
 % % 
Παύλος Σαββίδης 22,65 22,65 
Ανδρέας ∆ράκου 17,35 17,35 
Advantage Capital Holdings Plc  9,38 9,38 
Jupiwind Ltd 9,29 9,29 
∆ήµητρα Επενδυτική ∆ηµόσια Λτδ -- 5,54 
Ricoh Holdings Ltd 5,54 -- 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

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

 
Η έµµεση συµµετοχή των υπόλοιπων µετόχων που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλύεται στην σηµείωση 34 πιο πάνω. 
 

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

Γενικά 
 
Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 
τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχουν: 
 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου του Συγκροτήµατος και της 
Εταιρείας. 
 
Οι αρχές διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το 
Συγκρότηµα και η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνου και ελέγχων και να 
παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων αυτών.  Οι αρχές και τα συστήµατα 
διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων αναθεωρούνται τακτικά έτσι ώστε να 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Οι πιο κάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας στον κάθε κίνδυνο που αναφέρεται πιο πάνω, στους στόχους, 
αρχές και διαδικασίες για επιµέτρηση και διαχείριση κινδύνων και τη διαχείριση κεφαλαίου 
του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
(α) 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 και της Εταιρείας είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα 
επιτόκια της αγοράς, εφόσον το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν 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 ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος 
και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
(α) Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια) 
 
Η µέγιστη έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων ήταν: 
 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
   
Επενδύσεις που κρατούνται µέχρι τη λήξη -- 170.860 
Μετρητά στην τράπεζα   4.188.050     2.957.328 
   
   4.188.050    3.128.188 
   
Έντοκος δανεισµός 10.962.504  14.318.840 

 
Εταιρεία 
 2009 2008 
 € € 
   
Έντοκος δανεισµός  1.697.620   2.069.805
 
(β) 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 της κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία δεν έχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία 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 και η Εταιρεία εφαρµόζουν 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση µε κάθε 
χρηµατοοικονοµικό οργανισµό. 
 
Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων ήταν: 
 
Συγκρότηµα 
 2009 2008 
 € € 
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 282.858 505.591 
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες 8.487.415 13.960.457 
Μετρητά στην τράπεζα  4.188.050   2.957.328 
   
 12.958.323  17.423.376 
 
Το Συγκρότηµα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα εµπορικά εισπρακτέα. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς εµπορικούς χρεώστες. 
 
 2009 2008 
 € € 
   
1 Ιανουαρίου 790.891 333.852 
Ανάκτηση επισφαλών χρεωστών (6.000) (15.049)
Πρόβλεψη έτους    1.356.846     472.088 
   
31 ∆εκεµβρίου   2.141.737    790.891 
 
Εταιρεία 
 
 2009 2008 
 € € 
   
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 193.624 413.954
Ποσά οφειλόµενα από εξαρτηµένες εταιρείες 2.791.529 2.291.727
Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 5.389 5.691
Εµπορικοί και άλλοι χρεώστες   285.869       286.233
  
 3.276.411   2.997.605
   
 
Το Συγκρότηµα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα εµπορικά εισπρακτέα. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας πηγάζει από τυχόν αδυναµία του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 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 ∆ιεύθυνση του 
Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 
 
Συγκρότηµα        
       
31 ∆εκεµβρίου 2009 

Λογιστική 
αξία 

Συµβατικές 
ταµειακές 
ροές 

Εντός 
3 µηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
µηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια    10.962.504    10.962.504         657.283      1.971.848      7.085.626      1.247.747
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα      3.077.187      3.077.187         769.297      2.307.890                   --                   --
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις      6.111.597      6.111.597      1.527.899      4.583.698                   --                   --
 
    20.151.288    20.151.288      2.954.479      8.863.436      7.085.626      1.247.747 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 

36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)  
 

Συγκρότηµα        
       
31 ∆εκεµβρίου 2008 

Λογιστική 
αξία 

Συµβατικές 
ταµειακές 
ροές 

Εντός 
3 µηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
µηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια 14.318.840 14.318.840 950.249 2.850.747 8.945.926     1.571.918
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα 1.586.871 1.586.871 396.718 1.190.153 -- --
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις      9.642.588     9.642.588      2.410.647     7.231.941                   --                   --
 
    25.548.299    25.548.299     3.757.614    11.127.841     8.945.926     1.571.918

 
Εταιρεία         
       
31 ∆εκεµβρίου 2009 

Λογιστική 
αξία 

Συµβατικές 
ταµειακές 
ροές 

Εντός 
3 µηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
µηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια 1.697.620 1.697.620 115.611 346.834 1.235.175 --
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις           85.659           85.659           21.415          64.244                   --                   --
 
      1.783.279     1.783.279        137.026        411.078      1.235.175                   --

 
       

31 ∆εκεµβρίου 2008 
Λογιστική 

αξία 

Συµβατικές 
ταµειακές 
ροές 

Εντός 
3 µηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
µηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια 2.069.805 2.069.805 115.611 346.834 1.607.360 --
Τραπεζικά 
παρατραβήγµατα 87 87 87 -- -- --
Εµπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις           70.405          70.405          17.601          52.804                   --                  --
 
      2.140.297     2.140.297     1.332.299        399.638      1.607.360                  --
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36. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
(δ) 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 και της Εταιρείας.  Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε ∆ολάρια Ηνωµένων 
Πολιτειών. Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις 
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 
εξόδων ανέρχονται σε  €155.557 (2008: πίστωση €422.326). 
 
∆ίκαιη 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 και της Εταιρείας εκτός αυτών που αναφέρονται πιο πάνω είναι περίπου οι ίδιες 
µε τα ποσά που παρουσιάζονται στα βιβλία κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης της 
οικονοµικής θέσης.  
 

37. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
(i) Υποχρεώσεις για λειτουργικές µισθώσεις 
 
Συγκρότηµα 
 
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 ∆εκεµβρίου 2009 και 2008 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 2009 2008 
 € € 
  
Πληρωτέες εντός ενός έτους 125.124 133.594 
Πληρωτέες µεταξύ ενός και πέντε ετών 312.245 312.229 
Πληρωτέες πέρα των πέντε ετών    307.548   307.548 
   
   744.917   753.371 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 
 
 
37. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
(ii) Νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 δεν υπήρχαν σε εκκρεµότητα νοµικές αγωγές εναντίον του 
Συγκροτήµατος ή της Eταιρείας. 
 

38. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2010, η θυγατρική εταιρεία Acompli Ltd προχώρησε στην εξαγορά 
του 33% του µετοχικού κεφαλαίου της εξαρτηµένης Choice Pharma Ltd. Με την συναλλαγή 
αυτή, η Acompli Ltd κατέστη 100% µέτοχος της Choice Pharma Ltd, αφού ήδη είχε υπό την 
κατοχή της το 67% του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας. Το τίµηµα εξαγοράς 
συµπεριλάµβανε την παραχώρηση του 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εξαρτηµένης 
European Medical Advisory Services Ltd (θυγατρικής της Choice Pharma Ltd) καθώς και 
35.205 Αγγλικές Στερλίνες. 
 
Στις 31 Μαρτίου 2010, η Options Cassoulides Plc προχώρησε στην αγορά 100.000.000 
µετοχών της αγγλικής εταιρείας Western & Oriental Plc, εισηγµένης στην αγορά AIM του 
χρηµατιστηρίου του Λονδίνου. Το τίµηµα αγοράς ανήλθε στις 1.500.000 Αγγλικές Στερλίνες. 
Το ποσοστό που εξασφάλισε η Εταιρεία είναι 27,8% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου 
της Western & Oriental Plc, το οποίο την καθιστά ως τον µεγαλύτερο µέτοχο.   

 
∆εν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα ουσιώδη γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας της 
κατάστασης της οικονοµικής θέσης. 
 

39. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

 € € 
   
Ζηµία έτους ως τα προκαταρκτικά  (4.969.722) 
   
Μείον:    
Επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (76.030)  
Άλλα έξοδα και προβλέψεις     (80.961)  
     (156.991) 
Ζηµία χρήσεως ως η ενοποιηµένη κατάσταση    
  συνολικών εξόδων   (5.126.713) 
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ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
 
 
∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας OPTIONS CASSOULIDES PLC 
θα πραγµατοποιηθεί την 24ην ηµέρα του Ιουνίου 2010 και ώρα 16:00 µ.µ., στα κεντρικά γραφεία 
της Εταιρείας (οδός Μιχ. Παρίδη αρ. 24-32, 1041, Λευκωσία). 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών 

καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
 
2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
3. Καθορισµός αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισµός των ελεγκτών KPMG Limited και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 
 
5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Cyproservus Co Limited 
Γραµµατέας 
 
 
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2010 
 
 
Σηµείωση: 
 
Κάθε µέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση 
δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει στη θέση του.  
∆εν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι µέλος της Εταιρείας.  Το σχετικό έγγραφο 
διορισµού πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν 
από το χρόνο που ορίστηκε για την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. 
 
 



OPTIONS CASSOULIDES PLC 
 
Προς 
OPTIONS CASSOULIDES PLC  
Λευκωσία 
 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(FORM OF PROXY) 
 

 
Εγώ/εµείς ……………………………………………..…………από………………………… 

µέλος/µέλη της OPTIONS CASSOULIDES PLC (η “Εταιρεία”) διορίζω/οµε τον/την 

………………………………...……………………από….…………………..………………..ή σε 

περίπτωση κωλύµατος του/της τον /την …………….………………………………….….. από 

……………..………………… ως αντιπρόσωπο µου/µας για να παραστεί και να ψηφίσει για 

µένα/µας για λογαριασµό µου/µας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που έχει 

συγκληθεί για την 24ην  ηµέρα του Ιουνίου 2010, η ώρα 16:00 µ.µ., στα κεντρικά γραφεία της 

Εταιρείας, (οδός Μιχ. Παρίδη αρ. 24-32, 1041, Λευκωσία) και σε οποιαδήποτε αναβολή της 

καθώς επίσης και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγµατοποιηθεί µετά την λήξη της 

Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
 
 
Υπογράφτηκε σήµερα την ……………… ηµέρα του ………..…………… 2010. 
 
 
 
       

___________________________ 
 
 
Σηµειώσεις: 
 
1. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο Γραφεία της Εταιρείας, Οδός Μιχ. Παρίδη 

αρ. 24-32, 1041 Λευκωσία, πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης. 
 
2. Σε περίπτωση που το µέλος που κάνει το διορισµό είναι νοµικό πρόσωπο, το έγγραφο αυτό θα 

πρέπει είτε να φέρει τη σφραγίδα του νοµικού προσώπου, είτε να υπογράφεται από δεόντως 
εξουσιοδοτηµένο αξιωµατούχο ή πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του.   

 
3. Στην περίπτωση πολλών από κοινού µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο µέτοχος 

του οποίου το όνοµα εµφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών. 
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Έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 
 
 
 


