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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Αξιότιµε κύριε Μεταξά, 
 

Θέµα: Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2010 

 
Η Εταιρεία Options Cassoulides Plc ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συνήλθε στις 18 Ιουλίου 2011 και ώρα 5. 30µ.µ. και αφού εξέτασε, ενέκρινε τα 
Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και παράλληλα της Εταιρείας 
(επισυνάπτονται) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα 
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2011 και ώρα 5.00µ.µ. στα γραφεία της 
Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Παρίδη Αρ.24-32, 1041 Λευκωσία.. 
 
Τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
∆ιά Options Cassoulides Plc   
 
 
 
 

Θεόδωρος Σπύρου 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση 
• Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου - Φαξ Αρ. 22754671 
• announcements@cse.com.cy 

 



 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

 

 

 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
 
 Σελίδα 
 
Ειδοποίηση Σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 
 
Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 
 
Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνου 
  για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 3 
 
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4 - 13 
 
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 14 & 15 
 
Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων  16 
 
Κατάσταση συνολικών εσόδων Εταιρείας  17 
 
Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  18 
 
Κατάσταση οικονομικής θέσης Εταιρείας 19 
 
Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  20  
 
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 21 
 
Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 22 
 
Κατάσταση ταμειακών ροών Εταιρείας 23 
 
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 24 - 67 
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 
 
Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας OPTIONS CASSOULIDES PLC 
(η ‘Εταιρεία’) θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Παρίδη αρ. 
24-32, 1041 Λευκωσία την Τετάρτη 17 Αυγούστου και ώρα 5:00 μ.μ. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγμένων ενοποιημένων και 

ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
4. Επαναδιορισμός της KPMG Limited ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. 
 
5. Διεξαγωγή οποιαδήποτε άλλης εργασίας που μπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

                                                                                            Cyproservus Co Limited 
                                                                                            Γραμματέας 

 
 
Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2011 
 
 
Σημείωση: 
 
Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται 
να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει για λογαριασμό του και εκ 
μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας. Το 
πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της 
Εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για συνέλευση ώρα. 
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ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

 
Διοικητικό Συμβούλιο  Παύλος Σαββίδης 
                                                                          
                                                                         Αριστοτέλης Σαββίδης 
  
                                                                         Ανδρέας Δράκου 
  

 Ανδρέας Αντωνιάδης 
  

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  
  

 Μιχάλης Κλεόπας 
  

 Γιάννος Κασουλίδης 
 (παραιτήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2010) 
 

  
 
Γραμματέας Cyproservus Co Limited 
                                                                         

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  KPMG Limited 
 
 
Νομικός Σύμβουλος Χρύσης Δημητριάδης & Σία 
 
 
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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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 (‘Νόμος’), εμείς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Options Cassoulides 
Plc για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 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 Διεθνή 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 Διοικητικού Συμβουλίου παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της 
απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονομικής θέσης 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 Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
Εκτελεστικοί 
 
Παύλος Σαββίδης – Πρόεδρος 
 
Αριστοτέλης Σαββίδης – Διευθύνων Σύμβουλος  
 
 

Μη εκτελεστικοί  
 
 
Ανδρέας Δράκου – Αντιπρόεδρος Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
 
 
Ανδρέας Αντωνιάδης Μιχάλης Κλεόπας 
  
 
 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
 
 
Παύλος Σαββίδης – Πρόεδρος  
 
 
Θεόδωρος Σπύρου  – Οικονομικός Διευθυντής  
 
 
Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2011 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Options Cassoulides Plc (η ‘Εταιρεία’) υποβάλλει στα μέλη την ετήσια 
έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (το 
‘Συγκρότημα’) για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και του Συγκροτήματος οι οποίες δεν έχουν διαφοροποιηθεί 
από το προηγούμενο έτος,  διεξάγονται στην Κύπρο και στο εξωτερικό και συμπεριλαμβάνουν τους 
ακόλουθους τομείς: 
 
1. Διοργάνωση 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. Η Εταιρεία στις 22 Δεκεμβρίου του 2010 έχει προβεί 
στην πώληση του τομέα των τυπογραφικών εργασιών.  

4. Εκδοτικές εργασίες στη Μέση Ανατολή. 
5. Διαχείριση άλλων επενδύσεων. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 2010 2009 
 € € 

Κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  10.777.193    9.774.763
  
Kύκλος εργασιών από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  10.425.567    9.249.358
  
Ποσοστό στο κύκλο εργασιών ανά τομέα  

Συνέδρια και υπηρεσίες σε ιατροφαρμακευτικές εταιρείες  46% 46% 
Τυπογραφικά 49%   49% 
Εκδόσεις                    5%   5% 
 
Πώληση του τομέα των τυπογραφικών εργασιών με έδρα την Κύπρο  
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Options Cassoulides Plc ενέκρινε με πλειοψηφία 
στις 22 Δεκεμβρίου 2010 το σύνηθες ψήφισμα που προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας για την πώληση των πιο κάτω εταιρειών:  
 
1.  Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ περιλαμβανομένων και των θυγατρικών της: 

Ηermes Media Press Ltd, Zavallis Litho Ltd και Εκδόσεις Νικοκρέων Λτδ. 
2.  Options Cassoulides Properties & Investments Ltd περιλαμβανομένων και των θυγατρικών της: 

AG Franchise Development Ltd, Cassoulides Franchise Operations Ltd, Κασουλίδης Γραφικές 
Τέχνες Α.Ε. και H.M.P. Property Ltd.  

 

Το τίμημα πώλησης ανήλθε στα €8.226.627 και η ζημία η οποία  πραγματοποιήθηκε από τη 
συναλλαγή αυτή ανήλθε στα €3.141.692. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
παρουσιάζονται στη σελίδα 16. Η ζημία για το έτος που αναλογεί στους μετόχους ανέρχεται σε 
€9.572.791 (2009: ζημία €4.951.102). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η ζημία του έτους 
μεταφερθεί στο αποθεματικό προσόδου. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2010. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Oι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος δεν αναμένονται να αντιμετωπίσουν σοβαρούς 
κινδύνους ή αβεβαιότητες καθώς οι θυγατρικές εταιρείες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 
τομείς και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση 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 2012. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και η Εταιρεία και οι 
ενέργειες που λαμβάνονται για διαχείρισή τους αναφέρονται στη σημείωση  38 των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
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. Επίσης, πιθανή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα 
για το Συγκρότημα. 
 
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 αναβάθμισή του. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 το Συγκρότημα δεν λειτουργούσε 
υποκαταστήματα. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και κατά την ημερομηνία της 
παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 
 
Οι ημερομηνίες παραιτήσεων και διορισμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 
 
Οι κ.κ. Ανδρέας Δράκος και Ανδρέας Αντωνιάδης αποχωρούν και προσφέρουν τον εαυτό τους για 
επανεκλογή. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
MΕΡΟΣ Α 
 
Η Options Cassoulides Plc πιστεύει πως η βασική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 
προώθηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Εταιρείας και των μετόχων, σύμφωνα με τις 
πρόνοιες  του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρατηρεί πως η Εταιρεία κατά το έτος 2010 δεν εφάρμοσε πλήρως όλες 
τις διατάξεις του αναθεωρημένου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης διά το λόγο ότι καμία από τις 
θυγατρικές εταιρείες δεν διατηρεί  επιτροπές σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  
 
Αναγνωρίζοντας την δυσκολία στην πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου του 2011, ενέκρινε ψήφισμα 
για μετάταξη της Εταιρείας από την κύρια αγορά του Χ.Α.Κ. σε οποιαδήποτε άλλη αγορά 
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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. 
 
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 έτους μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, βρίσκονται 
καταχωρημένες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το 2010 διόρισε τις ακόλουθες επιτροπές: την  Επιτροπή Ελέγχου, την 
Επιτροπή Αμοιβών και την Επιτροπή Διορισμών. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον κ. Ανδρέα Αντωνιάδη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου,  
ως Ανώτερο Ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο.  
 
Υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι ο 
Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα κ. Αριστοτέλης Σαββίδης. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε 
περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου.  

 
ΜΕΡΟΣ Β 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ένα Εκτελεστικό 
Σύμβουλο, και τρεις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς  οι οποίοι αντιπροσωπεύουν πέραν του 50% 
των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρουμένου του Προέδρου.   
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια)  
 
ΜΕΡΟΣ Β (συνέχεια) 
 
Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδει πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης 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 Διεύθυνση, 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 Διοικητικό Συμβούλιο πέραν των εννέα χρόνων.  
 
Η παρούσα Διοικητική Δομή του Συγκροτήματος προνοεί Εκτελεστικό Πρόεδρο και Ανώτερο 
Διευθυντή Εργασιών. 
 
Τα ονόματα  των Διοικητικών 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).  Διετέλεσε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου.  Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων. 
 
Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
 
Ανδρέας Δράκου  
 
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 
Διοικητικού 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 Διευθυντών του Συγκροτήματος. 
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Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί Διοικητικοί 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου της δημόσιας εταιρείας Marfin Public Co Ltd CLR.   
 
Μιχάλης Κλεόπας  
 
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου στην Λευκωσία.  
Διετέλεσε για σειρά ετών μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μέλος του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου των Δικηγόρων και αξιωματούχος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου.  Διετέλεσε για σειρά ετών μέλος της ΑΔΕΑ, Πρόεδρος ή Μέλος διαφόρων Δικαστικών, 
Πειθαρχικών και Ερευνητικών Επιτροπών του ΚΟΑ, της ΚΟΠ, της ΚΟΠΕ και της ΤΕΔ. 
 
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 Διευθυντής και 
ακολούθως σαν Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία C.T.O. Public Company Ltd. Είναι μέλος των 
Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία 
Λτδ, Elma Financial Services Public Company Ltd, Hellenic Finance Ltd, Λήδα Επενδυτική Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ και AD Shopping Galleries Plc. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. 
 
Συνεδριάσεις και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτά διαστήματα για να ενημερωθεί και να εξετάσει 
θέματα που τίθενται στη ημερήσια διάταξη. Τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθορίζονται από το καταστατικό της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία καθώς επίσης και τον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
 
Tο έτος 2010 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου και αφορούσαν τις εταιρείες του Συγκροτήματος.  
 
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα ενδιάμεσα και τελικά ενοποιημένα ελεγμένα 
αποτελέσματα του Συγκροτήματος. 
 
Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις συμβουλές και υπηρεσίες του 
Γραμματέα της Εταιρείας, καθώς επίσης και επαρκή πληροφόρηση από την Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος.  Ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές είναι διαθέσιμες στους Σύμβουλους όταν 
αυτό κριθεί απαραίτητο.   
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και όλοι οι 
Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν τα καθήκοντα τους με ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση. 
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Συνεδριάσεις και Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)  
 
Η Επιτροπή Διορισμών μεριμνά για την ενημέρωση και επιμόρφωση τόσο των νέων Διοικητικών 
Συμβούλων όσο και των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα που αφορούν 
την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς καθώς επίσης και τις πρόνοιες του Κώδικα.  Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να αιτούνται τέτοιας επιμόρφωσης σε συνεχή βάση 
εφόσον το θεωρήσουν αναγκαίο. 
 
Σε κάθε Ετήσια Γενική Συνέλευση, το 1/3 των Διοικητικών Συμβούλων αποχωρεί και προσφέρει τον 
εαυτό του για επανεκλογή.  Σύμβουλοι οι οποίοι διορίζονται κατά την διάρκεια του χρόνου από το 
Διοικητικό 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. Ανδρέας Δράκου  
2. Ανδρέας Αντωνιάδης  

 

Τα ονόματα των Διοικητικών 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 Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Επιτροπή Διορισμών  
 

Η Επιτροπή Διορισμών, αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και δυο 
Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους.  Μέρος των καθηκόντων της Επιτροπής είναι να 
καθορίζει τα κριτήρια που θα πρέπει οι υποψήφιοι Διοικητικοί Σύμβουλοι να πληρούν, να εισηγείται 
υποψήφιους, να αναλαμβάνει την ενημέρωση και επιμόρφωση των Διοικητικών Συμβούλων και να 
προγραμματίζει την διαδοχή των Διοικητικών Συμβούλων.  Επίσης, αξιολογεί την συμβολή των 
υφιστάμενων μελών και καθορίζει κατά πόσο θα προταθούν για επανεκλογή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την Εταιρική Διακυβέρνηση και κατά 
καιρούς εισηγείται νέες διαδικασίες στο τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  Κατά τη 
διάρκεια του 2010, η Επιτροπή  παρουσίασε εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό 
νέων μελών των   επιτροπών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  προς αντικατάσταση αυτών που 
αποχώρησαν.  
 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Μιχάλη Κλεόπα (Πρόεδρο), Ανδρέα Αντωνιάδη  και Παύλο 
Σαββίδη. 
 

Επιτροπή Αμοιβών  
 

Η Επιτροπή Αμοιβών αποτελείται από δυο Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, και 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 2010 η Επιτροπή Αμοιβών  πρότεινε προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως η αμοιβή των 
Μη Εκτελεστικών Συμβούλων παραμείνει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2009. 
 

Η Επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Μιχάλη Κλεόπα (Πρόεδρο)  και Ιάκωβο Κωνσταντινίδη. 
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ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 

Πολιτική Αμοιβών  
 

Οι αμοιβές που παρέχονται στους Διοικητικούς 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 Διευθυντικά 
στελέχη. 
 

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων είναι ανάλογες με το χρόνο που 
διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την λήψη αποφάσεων για τη 
Διοίκηση της Εταιρείας και δεν σχετίζονται με την κερδοφορία της Εταιρείας. 
 

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου 
καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την 
ιδιότητα τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από τους μετόχους σε κάθε Ετήσια 
Γενική Συνέλευση.  
 

Για το 2010 η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τις ακόλουθες αμοιβές για τους μη 
Εκτελεστικούς Συμβούλους. 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου -  3.000 Ευρώ ετησίως  
 

Επιπρόσθετα,  350 Ευρώ  για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 250 Ευρώ για κάθε 
συνεδρίαση των Επιτροπών. 
 

Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων  
 

Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα: 
 

 Αριθμός 
Διοικητικών 
Συμβούλων 

Αμοιβές για 
υπηρεσίες ως 

μέλη Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Αμοιβές για 
εκτελεστικές 
εργασίες 

Σύνολο 

Εκτελεστικοί  
Σύμβουλοι  
 
Παύλος Σαββίδης 
Αριστοτέλης Σαββίδης 

 
2 
 
  

 
 
 

 -- 
-- 

 
 
 

-- 
43.200 

 
 
 

-- 
43.200  

Μη Εκτελεστικοί 
Σύμβουλοι  

Ανδρέας Δράκου 
Ανδρέας Αντωνιάδης 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 
Μιχάλης Κλεόπας 

 
4 
 
 
  

 
  
 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

 
              

 
  -- 

-- 
-- 
-- 

 
 
 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 



11 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 

Επιτροπή ελέγχου  
 
Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και 
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των οικονομικών εξελίξεων της Εταιρείας σύμφωνα και με 
τους οικονομικούς στόχους που έχει θέσει το Διοικητικό 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 ΚΕΔ ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm’s length).  
 
Το 2010 η Επιτροπή συνήλθε τέσσερεις  φορές και εξέτασε τις ενδιάμεσες και τελικές οικονομικές 
καταστάσεις του Συγκροτήματος.  
 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τους κ.κ. Αντρέα Αντωνιάδη (Πρόεδρο), Μιχάλη Κλεόπα και 
Ιάκωβο Κωνσταντινίδη.  
 
Συμμόρφωση με τον κώδικα  
 
Ο κ. Αριστοτέλης Σαββίδης  εκτελεί χρέη Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης.  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 Διοικητικό 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). 
 
Δανεισμός Διοικητικών Συμβούλων 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι πιο κάτω Σύμβουλοι διατηρούσαν χρεωστικό υπόλοιπο με εταιρεία του 
Συγκροτήματος: 
 
 2010 2009
  € € 
    
Παύλος Σαββίδης   235.341 -- 
Αριστοτέλης Σαββίδης      147.702                 -- 
   
      383.043                 -- 
 
Τα υπόλοιπα φέρουν τόκο προς 5% ετησίως και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (συνέχεια) 
 
ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
 
Δρώσα Οικονομική Μονάδα (Going Concern) 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι είναι ικανοποιημένο ότι η Εταιρεία κατέχει επαρκείς πόρους 
για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως Δρώσα 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 Διοικητικό 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. 
 
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. Αριστοτέλης 
Σαββίδης εκτελεί χρέη Διευθυντή Επικοινωνίας. 
 
O εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν 
Ανώτερος Ανεξάρτητος Διοικητικός 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 ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 
2011 εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για μετάταξη της Εταιρείας από την κύρια σε άλλη αγορά του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και για αλλαγή ονόματος σε Ο.C. Options Choice Plc.  
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να 
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Γνωστοποιούνται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.   
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Γνωστοποιούνται στη σημείωση 35 των οικονομικών καταστάσεων.   
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 36 των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 
 
ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Γνωστοποιούνται στη σημείωση 37 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ  
 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, KPMG Limited, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να 
καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
 
 

 
 Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
                                                                                                          Cyproservus Co Limited  
                                                                                                                   Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2011 
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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 συνημμένες 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 Δεκεμβρίου 2010, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για το έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου 
της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη των Ελεγκτών  
 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών 
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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. 
 

Ο 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, οφειλομένου είτε 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 Διοικητικό 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 Δεκεμβρίου 2010, 
και της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έμφαση θέματος  
 
Χωρίς να εκφράζουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι το Συγκρότημα 
υπέστη ζημία ύψους €9.545.862 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
του υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του κατά €2.108.981 την ημερομηνία αυτή. 
Συνέχιση των εργασιών του Συγκροτήματος εξαρτάται από την εξακολούθηση παροχής χρηματοδοτικών 
διευκολύνσεων και/ή πραγματοποίηση κερδών. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων   
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου 

μας. 
 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
 Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας 

δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, 
πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο. 

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στις σελίδες 
4 μέχρι 13 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
Άλλο Θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του 
οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
Σοφοκλής Γ. Σοφοκλέους 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 

KPMG Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 

Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2011 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

  2010 2009 
 Σημ. € € 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Πωλήσεις 4 10.777.193 9.774.763 
Κόστος πωλήσεων    (6.615.990)   (5.748.122) 
    

Μεικτό κέρδος  4.161.203 4.026.641 
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (3.662.291) (4.283.744) 
Έξοδα διοίκησης    (2.218.067)   (2.565.287) 
    

Ζημία από εργασίες πριν τα καθαρά    
  έξοδα χρηματοδότησης    (1.719.155)   (2.822.390) 
  

Έσοδα χρηματοδότησης  32.098 5.235 
Έξοδα χρηματοδότησης      (379.036)   (597.109) 
    

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 5   (346.938)   (591.874) 
    

  (2.066.093) (3.414.264) 
Άλλα έσοδα 6 48.745 1.389.031 
Ζημία από πώληση επενδύσεων και απομείωση  
 εμπορικής εύνοιας  

 
7 

 
(4.282.232) 

 
(2.679.925) 

Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών 16   (1.670.007)              8.997 
    

Ζημία πριν τη φορολογία 8 (7.969.587) (4.696.161)
Φορολογία 10      (305.334)           (39.061) 
    

Ζημία έτους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες   (8.274.921) (4.735.222) 
    

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες    
Ζημία έτους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 11   (1.270.941)         (391.491) 
    

Ζημία έτους  (9.545.862) (5.126.713) 
    

Λοιπά συνολικά έξοδα     
Συναλλαγματική διαφορά κατά την ενοποίηση  
   θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού 

  
501 

 
17.322

Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση   --         (220.331) 
Μεταφορά αποθεματικού επανεκτίμησης λόγω πώλησης         415.092                       -- 
  
    

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος          415.593         (203.009) 
    

Συνολικά έξοδα έτους      (9.130.269)      (5.329.722) 
    

Ζημία έτους που αναλογεί στους:    
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας  (9.572.791) (4.951.102) 
Συμφέρον μειοψηφίας 25           26.929         (175.611) 
    

    (9.545.862)      (5.126.713) 
    

Συνολικά έξοδα έτους που αναλογούν στους:     
Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας   (9.157.198) (5.154.111) 
Συμφέρον μειοψηφίας              26.929         (175.611)
    

     (9.130.269)      (5.329.722) 
    

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά    
  μετοχή (σεντ) 12          (20,65)             (10,68) 
  

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά    
  μετοχή (σεντ) – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 12         (17,85)             (10,22) 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
  
Μερίσματα εισπρακτέα  -- 2.087.384
Απομείωση στην αξία επενδύσεων σε    
  θυγατρικές εταιρείες 15 -- (5.086.169)
Kέρδος από πώληση επενδύσεων σε    
  θυγατρικές εταιρείες   3.726.951 --
Έξοδα διοίκησης      (318.502)           (71.790)
   
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες       3.408.449      (3.070.575)
   
Έσοδα χρηματοδότησης  -- 41.078
Έξοδα χρηματοδότησης       (113.552)         (152.605)
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 5      (113.552)         (111.527)
   
Κέρδος/(ζημία) μετά τα καθαρά έξοδα    
  χρηματοδότησης   3.294.897 (3.182.102)
Άλλα έσοδα 6 131.585 7.101
Άλλα έξοδα 7 (507.098) --
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών  16    (1.670.007)                     --
   
Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 8 1.249.377 (3.175.001)
Φορολογία 10       (188.787)          (30.813)
   
Κέρδος/(ζημία) έτους      1.060.590     (3.205.814)
   
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)    
Επανεκτίμηση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση                    --        (220.331)
Μεταφορά αποθεματικού επανεκτίμησης λόγω πώλησης         313.475                      --
   
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος          313.475         (220.331)
   
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους         1.374.065      (3.426.145)
   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο  κέρδος/(ζημία) ανά   
  μετοχή (σεντ) 12                2,29               (6,92)
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 

  2010 2009 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία     
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 1.559.468 16.489.763 
Εμπορική εύνοια 14 1.762.393 1.527.142 
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16                     --                     --
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 17          550.000            282.858 
    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων       3.871.861      18.299.763 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Αποθέματα 19 -- 1.024.470 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 4.462.084 8.487.415
Εισπρακτέα φορολογία  15.153 192.890 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 31        580.146       4.188.050 
   

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων      5.057.383    13.892.825 
  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων        8.929.244    32.192.588 
  

Ίδια κεφάλαια    
  

Μετοχικό κεφάλαιο 23 7.880.308 7.880.308 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  2.335.487 2.335.487 
Αποθεματικό επανεκτίμησης  -- 64.386 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  (606.771) (607.272) 
Άλλο αποθεματικό   2.964.939 -- 
Αποθεματικό ενοποίησης συμφερόντων  -- 2.964.939 
Αποθεματικό ιδίων μετοχών 24 (142.756) (142.756) 
Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ  39.478 39.478 
Αποθεματικό προσόδου    (10.719.379)    (1.626.066) 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους   1.751.306 10.908.504 
Συμφέρον μειοψηφίας 25                      --      (236.343) 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων          1.751.306    10.672.161 

Υποχρεώσεις    
    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόμενη φορολογία 18 11.574      808.602 
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 26                    --     8.333.373 
  

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων            11.574    9.141.975 
    

Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 26 646.375    2.629.131 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 27 & 31 1.412.848 3.077.187 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28 4.312.217 6.111.597 
Οφειλόμενη φορολογία 29         794.924         560.537 
    

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων       7.166.364    12.378.452 
    

Σύνολο υποχρεώσεων        7.177.938    21.520.427 
  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων       8.929.244    32.192.588 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2011. 
 
 
 
Σύμβουλος                                                                                                           Σύμβουλος 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία  
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 15 1.825 3.474.875
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 17                  -- 193.624
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16                  --                  --
    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων            1.825  3.668.499
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 483.699 1.222.434
Ποσά οφειλόμενα από θυγατρικές εταιρείες 21 5.890.925 1.854.964
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες 22 5.389 5.389
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 31              652         6.381
    

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     6.380.665  3.089.168
    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων      6.382.490  6.757.667
   
Ίδια κεφάλαια   
    

Μετοχικό κεφάλαιο 23 7.880.308 7.880.308
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο  536.494 536.494
Αποθεματικό επανεκτίμησης  -- (313.475)
Αποθεματικό ιδίων μετοχών 24 (142.756) (142.756)
Αποθεματικό από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου 
  σε Ευρώ 

  
39.478 

 
39.478

Αποθεματικό προσόδου    (2.703.988) (3.764.578)
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      5.609.536    4.235.471
   
Υποχρεώσεις   
    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 26                  --  1.235.175
    

Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 26 -- 462.445
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 28 76.886 85.659
Οφειλόμενη φορολογία 29 674.003 547.420
Ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές εταιρείες 30          22.065     191.497
   
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων         772.954  1.287.021
   
Σύνολο υποχρεώσεων      772.954 2.522.196
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     6.382.490  6.757.667
 
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 18 Ιουλίου 2011. 
 
Σύμβουλος                                                                                                      Σύμβουλος 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

           
        Αποθεματικό   
        από    
        μετατροπή   
    Αποθεματικό  Αποθεματικό  μετοχικού   
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό συναλλαγματικών Άλλο ενοποίησης Αποθεματικό κεφαλαίου σε Αποθεματικό  
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης διαφορών αποθεματικό συμφερόντων ιδίων μετοχών Ευρώ προσόδου Σύνολο  
 € € € € € € € € € € 
        
Υπόλοιπο την 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 έτους                --                --      (220.331)          17.322               --                  --               --            --   (4.951.102) (5.154.111) 
         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 7.880.308  2.335.487           64.386      (607.272)                --      2.964.939    (142.756)    39.478    (1.626.066) 10.908.504 
    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 7.880.308  2.335.487           64.386    (607.272) --    2.964.939    (142.756)    39.478    (1.626.066) 10.908.504 
Συνολικά έξοδα έτους                --                --        415.092               501 --                  --                --             --    (9.572.791)   (9.157.198) 
Μεταφορά λόγω εκποίησης                --                --     (479.478)                   --  2.964.939  (2.964.939)                --             --        479.478                 -- 
         
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 7.880.308  2.335.487                   --      (606.771)   2.964.939                 --    (142.756)    39.478  (10.719.379)    1.751.306 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
     Αποθεματικό από    
     μετατροπή    
    Αποθεματικό μετοχικού    
 Μετοχικό Αποθεματικό Αποθεματικό ιδίων κεφαλαίου σε Αποθεματικό
 κεφάλαιο υπέρ το άρτιο επανεκτίμησης μετοχών Ευρώ προσόδου  Σύνολο  
 € € € € € € € 
  
Υπόλοιπο την 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 έτους                --             --  (220.331)               --               -- (3.205.814) (3.426.145)
        
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 7.880.308   536.494    (313.475)   (142.756)       39.478  (3.764.578)   4.235.471 
  
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010   7.880.308        536.494               (313.475)   (142.756)       39.478   (3.764.578)    4.235.471 
Συνολικά έσοδα έτους                --               --        313.475               --                --      1.060.590    1.374.065 
  
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 7.880.308   536.494                  --  (142.756)       39.478    (2.703.988)    5.609.536 
 
 
Το αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της 
Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει 
αυτό το ποσό ως μέρισμα. Έκτακτη εισφορά για την άμυνα προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι 
μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι 
φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για τη 
χρήση στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των ιδιοκτητών.  
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 

  2010 2009 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών (για)/από εργασίες    
Ζημία έτους   (9.545.862) (5.126.713) 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 1.193.304 1.152.024 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία  -- (410.179) 
Ζημία από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  -- (51.388) 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  6 -- (908.040) 
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών  1.670.007 (8.997) 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες  -- (121.361) 
Απομείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας 7  445.898  2.652.190 
Ζημία από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 7 694.642 -- 
Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 7 3.141.692 -- 
Τόκοι εισπρακτέοι 5 (12.121) (5.235) 
Τόκοι πληρωτέοι 5 379.036 460.531 
Φορολογία     323.118      39.277 
    
Ροή μετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (1.710.286) (2.327.891) 
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα  (86.572) 224.167 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (11.696.399) (1.796.929) 
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     5.351.036 5.503.770 
    
Ροή μετρητών (για)/από εργασίες  (8.142.221) 1.603.117 
Φορολογία που εισπράχθηκε/(πληρώθηκε)        101.398    (240.858) 
    
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από εργασίες    (8.040.823)   1.362.259 
    
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (788.682) (301.589) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία  -- (872.006) 
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών                 --    (142.756) 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες  (1.670.007) -- 
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων   (1.000.842) -- 
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού             602     459.309 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες  -- 600.000 
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία   -- 1.282.085 
Μερίσματα που εισπράχθηκαν από συνδεδεμένες εταιρείες  -- 3.607 
Καθαρές εισπράξεις από εκποίηση θυγατρικών εταιρειών 33 10.486.488 1.072.964
Τόκοι που εισπράχθηκαν         12.121       5.235 
    
Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες  7.039.680   2.106.849
    
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωμή δανείων     (536.141) (3.356.336)
Τόκοι που πληρώθηκαν       (379.036)      (460.531) 
    
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (915.177) (3.816.867)
    
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (1.916.320) (347.759) 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 31 1.110.863 1.370.457
Συναλλαγματική (ζημία)/κέρδος σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών       (27.245)       88.165 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 31   (832.702) 1.110.863
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
  2010 2009 
 Σημ. € € 
Ροή μετρητών από εργασίες   
Κέρδος/(ζημία) έτους  1.060.590 (3.205.814)
Απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  -- 5.086.169
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   280.496 --
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες   (3.726.951) --
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών  16 1.670.007 --
Ζημία από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 7 507.098 --
Καθαρή συναλλαγματική ζημία 5              --            679
Τόκοι εισπρακτέοι 5 -- (41.078)
Τόκοι πληρωτέοι 5 113.552 151.926
Φορολογία 10    188.787      30.813
   
Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο   
  κεφάλαιο κίνησης  93.579 2.022.695
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   -- 363
Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόμενα από θυγατρικές εταιρείες  1.424.660 (499.802)
Μείωση στα ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες -- 302
(Μείωση)/αύξηση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (8.773) 15.254
Μείωση στα ποσά οφειλόμενα σε θυγατρικές εταιρείες   (169.432)   (838.944)
   
Ροή μετρητών από εργασίες  1.340.034 699.868
Φορολογία που πληρώθηκε     (62.204)   (209.782)
   
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες    1.277.830    490.086
   
Ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωμές για αγορά ιδίων μετοχών   -- (142.756)
Πληρωμές για αγορά επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες 16 (1.670.007) --
Τόκοι που εισπράχθηκαν  -- 41.078
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες        500.000               --
   
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.170.007)   (101.678)
   
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Αποπληρωμή δανείων  -- (372.864)
Τόκοι που πληρώθηκαν     (113.552)   (151.926)
   
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες     (113.552)   (524.790)
   
Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (5.729) (136.382)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 31          6.381    142.763
   
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 31             652        6.381
    
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 24 μέχρι 67 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

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 Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Φορολογίας 
Εισοδήματος Νόμων. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών (“το Συγκρότημα”)  
που παρουσιάζονται στην σημείωση 32, κατά το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
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. Η Εταιρεία 
στις 22 Δεκεμβρίου 2010 έχει προβεί στην πώληση του τομέα των τυπογραφικών εργασιών. 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
 
 (α) Δήλωση συμμόρφωσης 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και με τις 
πρόνοιες 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 στην 
εύλογη αξία τους.  

 

Το Συγκρότημα υπέστη ζημία ύψους €9.545.862 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος κατά €2.108.981.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έχει 
εξετάσει τα αρνητικά αποτελέσματα του έτους καθώς και τους προϋπολογισμούς για το έτος 
2011 αναμένει ότι το Συγκρότημα θα έχει την ικανότητα να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική 
μονάδα.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης διασφαλίσει χρηματοοικονομική στήριξη από τον 
κύριο μέτοχο της Εταιρείας. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 
(γ)  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων  Προτύπων και Διερμηνειών  
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2010, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία 
σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί 
αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010: 

 
(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 

 
 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010 (εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιουλίου 2010 και 1 Ιανουαρίου 2011, ως αρμόζει). 
 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Περιορισμένη εξαίρεση για οικονομικές οντότητες που υιοθετούν 

για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 
για ετήσιες  περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010). 

 ΔΛΠ 24 'Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών' (αναθεώρηση) (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 

 ΔΛΠ 32  'Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων' (τροποποιήσεις) (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν  την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010). 

 ΕΔΔΠΧΑ 14 ‘Προπληρωμές απαίτησης ελάχιστης χρηματοδότησης (τροποποιήσεις) 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 
 ΕΔΔΠΧΑ 19: ' Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010). 
 

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ  
 

 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Υπερ-πληθωρισμός και απάλειψη σταθερών ημερομηνιών για 
εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις 
Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011). 

 ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2013). 
 ΔΛΠ 12 'Αναβαλλόμενη Φορολογία' (τροποποίηση) - Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων 

(ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012). 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ9 που ενδέχεται να 
επιφέρει αλλαγές στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. Η έκταση της επίπτωσης δεν έχει προσδιοριστεί.  

 
 (δ) Βάση ενοποίησης  
 
 Οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της 

ιθύνουσας Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών. Η ενοποίηση των θυγατρικών 
εταιρειών γίνεται με τη μέθοδο της απόκτησης (acquisition method). 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  
 
 (δ) Βάση ενοποίησης (συνέχεια) 
 
 Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν η ιθύνουσα Εταιρεία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 

50% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της θυγατρικής εταιρείας ή είναι σε θέση να 
ρυθμίζει τις οικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της θυγατρικής εταιρείας, ή όταν ελέγχει 
το διορισμό ή την παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού 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 ΔΛΠ 22 “Συνένωση Επιχειρήσεων” (“Business 
Combinations”), το οποίο έχει πάψει πλέον να ισχύει, για την ενοποίηση των λογαριασμών του 
Συγκροτήματος με το συγκρότημα της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ όπως εξηγείται πιο 
κάτω. 
 
Για την απόκτηση πέραν του 90,1% του μετοχικού κεφαλαίου του συγκροτήματος Ι.Γ. 
Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ η Εταιρεία υπέβαλε έγγραφο ολικής δημόσιας πρότασης στις 18 
Μαΐου 2000 για την απόκτηση του 100% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου  καθώς και το 
100% των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ ως αντιπαροχή 
για τη συνένωση συμφερόντων των δύο εταιρειών. Με την αποδοχή των μετόχων η 
συγχώνευση των δύο εταιρειών επιτεύχθηκε από τις 5 Ιουλίου 2000. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας αναδιοργανώθηκαν ούτως ώστε να υπάρχουν 6 μέλη από την κάθε 
εταιρεία ενώ επίσης η Εταιρεία άλλαξε το όνομά της από Options Eurocongress Limited σε 
Options Cassoulides Limited. Ως αποτέλεσμα η εταιρεία Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ 
κατέστη θυγατρική της Εταιρείας. 

 
 (στ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση 
εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και 
των υπό αναφορά ποσών περιουσιακών στοιχείων 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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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 
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 λοιπές 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 εσόδων. Η αναθεώρηση του 
πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της 
πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 
 
• Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση 

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

• Αξία επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρείες 
 

Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων το Συγκρότημα χρησιμοποιεί διάφορες 
μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος με βάση τα δεδομένα της αγοράς κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.  
 
(ζ) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), στρογγυλεμένο στην πλησιέστερη 
μονάδα το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας και του Συγκροτήματος.  
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 
Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για 
τα αποτελέσματα χρήσης και για την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης του 
Συγκροτήματος. Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνοχή από όλες τις εταιρείες του 
Συγκροτήματος. 
 
(α) Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Το εισόδημα αποτελείται από την εύλογη 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. 
 

(ii) Πωλήσεις υπηρεσιών 
 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών από συνέδρια και παροχή ταξιδιωτικών και άλλων υπηρεσιών 
αναγνωρίζονται με βάση το στάδιο συμπλήρωσης της συγκεκριμένης συναλλαγής, 
υπολογιζόμενης με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών 
υπηρεσιών.   

 
(iii) Πιστωτικοί τόκοι 

 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται με τη μέθοδο των δεδουλευμένων εσόδων  
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 κατοχυρωθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να 
εισπράξει. 
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(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 
 

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 εσόδων.   

 
 Τα έσοδα και τα έξοδα των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες εκφράζονται σε νομίσματα 

εκτός από Ευρώ, μεταφράζονται σε Ευρώ με βάση τη μέση συναλλαγματική τιμή του 
έτους, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 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 θυγατρικών εταιρειών οι συναλλαγματικές διαφορές 
μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων και περιλαμβάνονται στο κέρδος πριν 
τη φορολογία. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο 
εξωτερικό (περιλαμβανομένων συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε νομισματικές 
μονάδες με την χρησιμοποίηση της ισχύουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την 
ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων 
(περιλαμβανομένων των συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου, εκτός αν οι ισοτιμίες κυμαίνονται σημαντικά 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποιούνται οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές που προκύπτουν, αν υπάρχουν, ταξινομούνται ως στοιχεία της Καθαρής Θέσης 
και μεταφέρονται στα αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία διατίθεται η δραστηριότητα στ εξωτερικό.  

 
 (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 ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. 
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(δ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 

Οι αποσβέσεις των ακινήτων, 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 
 
Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

 

Πλεονάσματα/ελλείμματα που προκύπτουν από επανεκτίμηση των ακινήτων, 
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 περιουσιακό στοιχείο, διαγράφεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων.  
 

 
Η επιπρόσθετη επιβάρυνση για απόσβεση που προκύπτει λόγω της επανεκτίμησης των κτιρίων 
μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Σε περίπτωση πώλησης των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η διαφορά του προϊόντος 
πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 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 εσόδων στο έτος κατά το οποίο 
προκύπτουν. 
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(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 στην εύλογη 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. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης που αφορά τόκο χρεώνεται στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 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 οικονομικής 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 εσόδων 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 εσόδων στο έτος που γίνονται τα συνέδρια. 
 
(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 εύλογη 
αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη ετησίως από εξωτερικούς 
εκτιμητές.  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της λογιστικής και εύλογης αξίας των επενδύσεων σε 
ακίνητα μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 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 ΔΛΠ 39, “Χρηματοπιστωτικά μέσα: 
Καταχώρηση και Αποτίμηση” βάσει του οποίου οι επενδύσεις διαχωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

 
(i) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη 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 εσόδων.  
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(η) Επενδύσεις (συνέχεια) 
 

(ii) 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. 
 

(iii) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
 
Όλες οι επενδύσεις οι οποίες δεν ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή  επενδύσεις που 
κρατούνται μέχρι τη λήξη, ταξινομήθηκαν ως επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση και 
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης αποτιμούνται σε δίκαιες αξίες και το κέρδος ή 
ζημία από την επανεκτίμηση πλην των απομειώσεων στην δίκαιη αξία τους και των 
συναλλαγματικών διαφορών μεταφέρονται σε ειδικό αποθεματικό επανεκτίμησης και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μόνο κατά την εκποίηση των 
επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν μόνιμη μείωση της αξίας τους. 

 
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 Δεκεμβρίου.  Η αγοραία αξία 
προσδιορίζεται με βάση τις επίσημες τιμές των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών 
Κύπρου, όπως αυτές δημοσιεύονται κατά το κλείσιμο των χρηματιστηριακών 
συναντήσεων. 
 
Η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας των μετοχών και άλλων αξιών, όπως 
παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, για τις ‘Επενδύσεις που κατέχονται για 
εμπορία’ μεταφέρονται στη κατάσταση συνολικών εσόδων.  Για τις ‘Επενδύσεις 
διαθέσιμες προς πώληση’ η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας μεταφέρεται σε 
ειδικό αποθεματικό επανεκτίμησης  και αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
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 εσόδων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή όταν υποστούν 
μόνιμη μείωση στην αξία τους. 
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(η) Επενδύσεις (συνέχεια) 

 
(iii) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  

 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές 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 εσόδων.  
 

(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. 

 
Το μερίδιο του Συγκροτήματος στο κέρδος ή τη ζημία των συνδεδεμένων εταιρειών μετά 
την απόκτηση αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 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 θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και που 
αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της εύλογης αξίας του μεριδίου του 
Συγκροτήματος στο καθαρό περιουσιακό στοιχείο 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 εσόδων.  
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
(ι) Δάνεια  

 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 
χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας 
αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 
δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση εκτός εάν το Συγκρότημα έχει το 
δικαίωμα άνευ όρων, να αναβάλλει  την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο δώδεκα 
μήνες μετά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης.   

 
 (ια) Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται αρχικά σε εύλογη αξία και μετέπειτα σε 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.  

 
(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 Δημοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέμει 70% των κερδών της, μετά τη μείωση τους από 
τον εταιρικό φόρο, υπό μορφή μερισμάτων κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και αποδίδεται έκτακτη 
εισφορά για την άμυνα προς 15%. 
 
Το ποσό των λογιζόμενων μερισμάτων μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα 
διανέμεται στη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται.  
 
Σε περίπτωση που πληρώνεται πραγματικό μέρισμα μετά την παρέλευση των δύο ετών, 
οποιοδήποτε ποσό λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνει το πραγματικό μέρισμα επί του 
οποίου παρακρατείται έκτακτη εισφορά. Η πιο πάνω λογιζόμενη διανομή δεν εφαρμόζεται 
αναφορικά με κέρδη που αναλογούν στους μετόχους που δεν είναι κάτοικοι στην Κύπρο. 
 
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 περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 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. 
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(ιβ) Φορολογία (συνέχεια) 
 
Η επίδραση στην αναβαλλόμενη φορολογία οποιονδήποτε αλλαγών στους φορολογικούς 
συντελεστές χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στο βαθμό που δε σχετίζεται με 
στοιχεία για τα οποία η αναβαλλόμενη φορολογία έχει προηγουμένως χρεωθεί ή πιστωθεί στα 
αποθεματικά. 
 
Περιουσιακά στοιχεία 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. Περιουσιακά στοιχεία από 
αναβαλλόμενη φορολογία μειώνονται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό 
φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 
 
(ιγ) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αρχικά επιμετρούνται στην δίκαιη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. 

 
(ιδ) Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε 
χρόνο για απομείωση στην αξία τους.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται 
για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική 
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της 
λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.  Το ανακτήσιμο 
ποσό είναι το μεγαλύτερο της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα 
πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης.  Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν 
ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 
 
(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 
μείον τραπεζικά παρατραβήγματα, και παρουσιάζονται σε αναπόσβεστο κόστος 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ενεργού συντελεστή επιτοκίου. 
 
(ιζ) Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 
 
Τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης που διαγράφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
όπως πραγματοποιούνται, συμπεριλαμβάνουν τραπεζικούς τόκους, άλλους τόκους και 
συναλλαγματικές διαφορές. 
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(ιη) Ζημιά ανά μετοχή  
 
Το Συγκρότημα παρουσιάζει τη βασική ζημία ανά μετοχή για τις συνήθεις μετοχές της 
Εταιρείας. Η βασική ζημία ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας τη ζημία που αναλογεί στους 
μετόχους της Εταιρείας με το μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια του έτους.  

 
(ιθ) Προβλέψεις 
 

Γίνεται πρόβλεψη για ενδεχόμενα έξοδα που θεωρείται πιθανό να προκύψουν από τις 
δραστηριότητες του Συγκροτήματος και χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.  

 
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 Διεθνές 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) Διοργάνωση 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) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν 
υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 
αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε 
είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. 
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(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. 
 
 

(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 ΔΛΠ 10. 

 
(κδ)  Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις πρόνοιες 
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρημένο) “Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων”. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 

Δραστηριότητας  
 

 Συνέδρια και υπηρεσίες σε 
ιατροφαρμακευτικές εταιρείες 

  
Τυπογραφικά 

  
Εκδόσεις 

  
Άλλες υπηρεσίες 

  
Απαλήψεις 

 
Σύνολο 

 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
 € € € € € € € € € € € € 
Πωλήσεις             
             

Σε τρίτους 9.814.372 8.898.794 10.425.566 9.249.358 962.822 875.969 -- -- -- -- 21.202.760 19.024.121 
Μεταξύ τομέων                   --                 --       181.391    135.846       76.528     10.940                 --                  --    (257.919)   (146.786)                   --                 -- 
             

Σύνολο πωλήσεων     9.814.372   8.898.794   10.606.957 9.385.204   1.039.350   886.909                 --                  --    (257.919)   (146.786)   21.202.760 19.024.121 
             
Αποτελέσματα κατά τομέα             
(Ζημία)/κέρδος       (84.541) (729.361)       109.067      39.363   (754.332) (1.606.896)  (1.504.529)     (601.254)     (2.234.335) (2.898.148) 
             
Ζημία από εργασίες πριν τα καθαρά              
   έξοδα χρηματοδότησης           (2.234.335) (2.898.148) 
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης           (962.991) (1.108.344) 
Άλλα έσοδα           116.821 1.589.984 
Άλλα έξοδα              (4.472.232) (2.679.925) 
Μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων 
  εταιρειών 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
8.997 

 
(1.670.007) 

 
-- 

   
 (1.670.007) 

 
         8.997 

             
Ζημία πριν τη φορολογία           (9.222.744) (5.087.436) 
Φορολογία               (323.118)      (39.277) 
             
Ζημία μετά τη φορολογία           (9.545.862) (5.126.713) 
Συμφέρον μειοψηφίας                (26.929)       175.611 
    

Καθαρή ζημία για το έτος             (9.572.791) (4.951.102) 
             
Περιουσιακά στοιχεία κατά τομέα 7.011.112 4.693.430                   -- 23.426.110  1.220.614 1.550.567      697.518 2.522.481       8.929.244  32.192.588 
    

             
Υποχρεώσεις κατά τομέα     4.745.953  2.897.620                   -- 12.649.034     496.280   860.868   1.935.705    5.112.905       7.177.938 21.520.427 
             
Κεφαλαιουχικές δαπάνες       221.435       97.735       483.663      156.058      68.083     30.181        15.501         17.615          788.682      301.589 
    

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων         185.132     137.430       976.823     975.696       23.268     18.934         8.081         19.964       1.193.304   1.152.024 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 

Γεωγραφικώς  
 Κύπρος Ελλάδα  Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση 
΄Αλλες χώρες Σύνολο 

          
 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 
Πωλήσεις € € € € € € € € € € 
Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρμακευτικές εταιρείες  -- -- --

 
10.253 

 
5.483.997 

 
5.895.971 

 
4.330.375 

 
2.992.570 

 
9.814.372 

 
8.898.794 

Τυπογραφικές εργασίες 10.425.566 9.247.564 -- -- -- 1.794 -- -- 10.425.566 9.249.358 
Εκδόσεις        53.277         59.781                --            --      68.464        68.520       841.081      747.668        962.822         875.969 
     
   10.478.843    9.307.345                 --     10.253   5.552.461  5.966.285   5.171.456   3.740.238    21.202.760   19.024.121 
       

Περιουσιακά στοιχεία    
      

Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρμακευτικές εταιρείες -- -- -- --

 
5.613.437 

 
4.175.901 

 
1.397.675 

 
517.529 

 
7.011.112 

 
4.693.430 

Τυπογραφικές εργασίες -- 23.426.110 -- -- -- -- -- -- -- 23.426.110 
Εκδόσεις 1.020.835 1.296.784 -- -- -- -- 199.779 253.783 1.220.614 1.550.567 
Άλλες υπηρεσίες      689.693  2.484.768       7.825    37.713                 --                 --                 --                 --      697.518     2.522.481 
   
   1.710.528 27.207.662       7.825    37.713   5.613.437   4.175.901    1.597.454     771.312   8.929.244   32.192.588 
   
  

Κεφαλαιουχικές δαπάνες    
    

Συνέδρια και υπηρεσίες σε    
   ιατροφαρμακευτικές εταιρείες -- -- -- --

 
54.615

 
47.081

 
166.820

 
50.654

 
221.435

 
97.735 

Τυπογραφικές εργασίες 483.663 156.058 -- -- -- -- -- -- 483.663 156.058 
Εκδόσεις 68.083 30.181 -- -- -- -- -- -- 68.083 30.181 
Άλλες υπηρεσίες     15.501    17.615            --            --               --               --               --                 --        15.501        17.615 
       
    567.247   203.854             --             --      54.615      47.081      166.820        50.654      788.682       301.589 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
   

Έσοδα χρηματοδότησης   
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι 12.121 5.235 
Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι (σημ. 34 (ε)) 7.238 -- 
Καθαρό συναλλαγματικό κέρδος          12.739                 -- 
   

       32.098          5.235 
   

Έξοδα χρηματοδότησης  
Καθαρή συναλλαγματική ζημία  -- (136.578) 
Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώματα    (379.036)     (460.531) 
   

   (379.036)    (597.109) 
   

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης    (346.938)    (591.874) 
 

Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 
   
Έσοδα χρηματοδότησης   
Τόκοι εισπρακτέοι               --      41.078 
   

Έξοδα χρηματοδότησης   
Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώματα (105.774) (97.605)
Καθαρή συναλλαγματική ζημία -- (679) 
Τόκοι φορολογιών       (7.778)   (54.321) 
   
   (113.552) (152.605) 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης   (113.552) (111.527) 
   

6. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 
 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
  

Κέρδος από πώληση περιουσιακών στοιχείων -- 51.388 
Επιχορηγήσεις -- 2.563 
Εκπτώσεις εισπρακτέες -- 85 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων που κατέχονται για εμπορία -- 410.179 
Προμήθειες εισπρακτέες -- 9.289 
Κέρδος από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες -- 908.040 
Διάφορα άλλα έσοδα      48.745        7.487 
   

      48.745 1.389.031 
 

Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 
   

Άλλα έσοδα     131.585        7.101 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 

 
 
7. ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ 

 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
   

Ζημία από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 
 (Σημ. 33)      3.141.692 -- 
Έξοδα ανάπτυξης εργασιών --         27.735 
Ζημία από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση      694.642 --
Απομείωση στην αξία της εμπορικής  εύνοιας (Σημ. 14)      445.898    2.652.190 
   

   4.282.232      2.679.925 
Η Εταιρεία   
 2010 2009 
 € € 
   

Ζημία από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση     507.098                   -- 
 
8. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το Συγκρότημα 
 

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

  2010 2009 
 Σημ. € € 

Δικαιώματα Διοικητικών Συμβούλων 12.000 12.000 
Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων    
  (υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα) 43.200 43.200 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 1.193.304 1.152.024 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών  63.460 93.812 
Κόστος προσωπικού 9 5.825.069 5.308.267 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις       522.246    1.356.846 
 
Ο μέσος αριθμός των υπαλλήλων του Συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 105 
(2009: 118).  

 
Η Εταιρεία 
 
Το κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία παρουσιάζεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων: 
 
  2010 2009 
  € € 

Δικαιώματα Διοικητικών Συμβούλων  12.000 12.000 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών   4.000 4.000 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις     280.496     21.065 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Το Συγκρότημα 
  2010 2009 
 Σημ. € € 

Μισθοί και ημερομίσθια  5.004.317 4.509.947
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε   
  άλλα ταμεία 

  
    820.752   798.320

   

 8  5.825.069   5.308.267
 

Το κόστος προσωπικού αφορά μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 
 

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. 

 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
   

Εταιρικός φόρος (5.310) -- 
Φορολογία εξωτερικού 121.154 -- 
Φορολογία προηγούμενων ετών 20.787 30.011 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών  168.000 -- 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 703 -- 
Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση                 --         9.050 
  

Χρέωση έτους       305.334       39.061 
   

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση τη 
λογιστική ζημία: 

 2010 2009 
 € € 
   

Ζημία πριν τη φορολογία      (7.969.587)  (4.696.161) 

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές       (796.959)    (469.616) 
Φορολογική επίδραση διαφορετικών ποσοστών   
  φορολογίας σε άλλες χώρες        (79.417) 2.150 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
  φορολογικούς σκοπούς 1.193.242 627.640 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που   
  δεν υπόκειται σε φορολογία 

 
       (201.022) 

 
(160.174) 

Φόροι προηγουμένων ετών 20.787 30.011 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 168.000 --
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 703 -- 
Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση                 --           9.050 
   
Φορολογία ως η ενοποιημένη κατάσταση συνολικών  
  εσόδων - χρέωση 

 
      305.334 

 
      39.061 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 

10.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

 Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 

Εταιρικός φόρος – προηγούμενων ετών      20.787     30.813
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών      168.000               -- 

    188.787     30.813 
 

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το 
λογιστικό κέρδος/(ζημία): 

 2010 2009 
 € € 

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία   1.249.377 (3.175.001) 

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 124.938 (317.500)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για  
  φορολογικούς σκοπούς 167.000 508.617
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων εισοδήματος που δεν  
  υπόκειται σε φορολογία (291.938) (208.738)
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών σε μεταφορά -- 17.621
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών      168.000               -- 
Εταιρικός φόρος προηγούμενων ετών        20.787      30.813 

Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων       188.787     30.813 
 

11. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες αφορούν τις εταιρείες Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ, Zavallis 
Litho Ltd, Hermes Media Press Ltd, Εκδόσεις Νικοκρέων Λτδ, Options Cassoulides Properties & 
Investments Ltd, AG Franchise Development Ltd, Cassoulides Franchise Operations Ltd, 
Κασουλίδης Γραφικές Τέχνες Α.Ε. και H.M.P. Property Ltd, τις οποίες το Συγκρότημα έχει 
εκποιήσει στις 22 Δεκεμβρίου 2010 στην εταιρεία Grandwind Ltd και στους κ.κ. Νίκο Νικολάου 
και Χαράλαμπο Βιολάρη. Τα αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών, τα οποία αναλογούν στους 
μετόχους της Εταιρείας διότι όλες οι πιο πάνω εταιρείες ήταν 100% εξαρτημένες,  παρουσιάζονται 
πιο κάτω: 
 

 2010 2009 
 € € 
   

Πωλήσεις 10.425.567 9.249.358 
Κόστος πωλήσεων  (8.847.375)  (8.093.453) 
   

Μεικτό κέρδος 1.578.192  1.155.905 
 

  

Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (1.353.659)  (470.217) 
Έξοδα διοίκησης     (739.713)   (761.446)
   

Ζημία από εργασίες (515.180) (75.758) 
   
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης   (616.053)   (516.470) 
Άλλα έσοδα 68.076 200.953 
Άλλα έξοδα   (190.000)             -- 
   

Ζημία πριν τη φορολογία (1.253.157) (391.275) 
Φορολογία      (17.784)           (216) 
   

Ζημία έτους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  (1.270.941)    (391.491) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
12. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 
Το Συγκρότημα 

 

 
Η Εταιρεία 

 

 2010 2009 
   
Ζημία που αναλογεί στους μετόχους (€)   (9.572.791)  (4.951.102) 
   
Ζημία που αναλογεί στους μετόχους (€) – συνεχιζόμενες  
  δραστηριότητες  

 
 (8.274.921) 

 
 (4.735.222) 

   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες    
  κατά τη διάρκεια του έτους   46.354.754   46.354.754 
   
Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά  
  μετοχή (σεντ) 

 
        (20,65) 

 
        (10,68) 

Βασική και πλήρως κατανεμημένη ζημία ανά  
  μετοχή (σεντ) – συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 
         (17,85) 

 
        (10,22) 

 2010 2009 
   
Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους (€)    1.060.590   (3.205.814) 
   
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες    
  κατά τη διάρκεια του έτους  46.354.754  46.354.754 
   
Βασικό και πλήρως κατανεμημένο κέρδος/(ζημία)  
  ανά μετοχή (σεντ) 

 
            2,29 

 
             (6,92) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 
 

13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

Το Συγκρότημα 
   Έπιπλα, Ηλεκτρονικοί   
   σκεύη και υπολογιστές   
 Γη και  εξοπλισμός και   
 κτίρια Μηχανήματα γραφείου προγράμματα Οχήματα Σύνολο
 € € € € € € 
Τιμή κτήσης ή επανεκτίμησης      
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010   10.637.666  9.218.285 1.617.414 1.179.384   149.003   22.801.752 
Προσθήκες  297.303 96.987 138.938 195.511 59.943 788.682 
Εκποιήσεις -- -- -- (602) -- (602) 
Συναλλαγματική διαφορά -- -- 1.597 4.476 -- 6.073
Εκποιήσεις θυγατρικών  (9.660.254) (9.315.272)   (895.273)    (433.683)   (127.068) (20.431.550) 
       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   1.274.715                  --     862.676        945.086        81.878     3.164.355 
       

Αποσβέσεις       
Υπόλοιπο1 Ιανουαρίου 2010     694.777   3.746.796    661.093   1.083.383    125.940    6.311.989 
Επιβάρυνση έτους 277.900 624.560 73.245 209.578 8.021 1.193.304 
Συναλλαγματική διαφορά -- -- 273  1.831 -- 2.104 
Στις εκποιήσεις θυγατρικών    (929.279) (4.371.356)   (180.299)   (355.902)     (65.674)  (5.902.510) 
       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010         43.398                  --    554.312       938.890        68.287     1.604.887 
       
Καθαρή λογιστική αξία       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   1.231.317                  --     308.364             6.196        13.591   1.559.468 
       

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 9.942.889  5.471.489   956.321        96.001      23.063 16.489.763
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13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Η γη και τα κτίρια επανεκτιμήθηκαν από τους Συμβούλους της Εταιρείας το Δεκέμβριο του 
2008 με βάση την εκτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή, βασισμένη στην αγοραία αξία.  Το 
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην προβεί σε οποιαδήποτε αναπροσαρμογή στις 
οικονομικές καταστάσεις λόγω του ότι η εύλογη αξία δεν διαφέρει σημαντικά από την 
λογιστική αξία της γης και κτιρίων. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν υπάρχουν τραπεζικές διευκολύνσεις εταιρειών του 
Συγκροτήματος που να είναι εξασφαλισμένες με εγγυήσεις πάνω στη γη, τα κτίρια και τα 
μηχανήματα (2009: €10.061.384). 
 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 
 
Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
Καθαρή λογιστική αξία   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.527.142 4.121.619
Συναλλαγματική διαφορά 15.883 57.713 
Απομείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας  (445.898) (2.652.190) 
Προσθήκες       665.266                  -- 
   

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου    1.762.393   1.527.142 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Αρ.3 “Συνδυασμοί επιχειρήσεων” έχει αξιολογήσει την αξία 
της εμπορικής εύνοιας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 και 2009, και κατέληξε στο συμπέρασμα 
για μείωση στην αξία της εμπορικής εύνοιας για τις ακόλουθες θυγατρικές: 
 

 2010 2009 
 € € 
   
       The Choice Travel Team Limited                 --  2.652.190
       ΤΤG Middle East & North Africa Limited       445.898                 -- 
   
      445.898   2.652.190 

 
Έλεγχος απομείωσης εμπορικής εύνοιας 
 
Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται βάσει 
υπολογισμών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις ροής 
μετρητών βασισμένες σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που καλύπτουν περίοδο 
πέντε ετών και έχουν εγκριθεί από τη Διεύθυνση.  Οι ροές μετρητών πέραν των πέντε ετών 
προεκτείνονται με τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόμενου ρυθμού ανάπτυξης.  Ο ρυθμός 
ανάπτυξης δεν ξεπερνά το μακροπρόθεσμο μέσο ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία 
λειτουργεί η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. 
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14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ (συνέχεια) 
 

Έλεγχος απομείωσης εμπορικής εύνοιας (συνέχεια) 
 
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 Διεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους βάσει προηγούμενων 
επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Ο μέσος σταθμικός ρυθμός 
ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε συνάδει με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε έκθεση 
για τον κλάδο του Συγκροτήματος.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε δεν 
περιλαμβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριμένους κινδύνους που 
σχετίζονται με τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.  
 
Η εμπορική εύνοια κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών κατά χώρα και 
τομέα δραστηριότητας ως ακολούθως: 
 

 2010  2009 

  
 
 
 
 
 
Εκδοτικά 

€ 

 
 
 
 
 
 
Τυπογραφικά 

€ 

 
 
Συνέδρια και 
υπηρεσίες σε 
ιατροφαρμα-
κευτικές 
εταιρείες   

€ 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο 

€ 

  
 
 
 
 
 
Εκδοτικά 

€ 

 
 
 
 
 
 
Τυπογραφικά 

€ 

 
 
Συνέδρια και 
υπηρεσίες σε 
ιατροφαρμα-
κευτικές 
εταιρείες   

€ 

 
 
 
 
 
 
Σύνολο  

€ 
          

Κύπρος 300.000 -- -- 300.000  745.898 -- -- 745.898 
Υπόλοιπη           
ΕΕ            --            --  1.462.393  1.462.393             --             --  781.244    781.244 

  
 300.000 

 
           -- 

 
 1.462.393

 
1.762.393

  
 745.898 

 
            -- 

 
 781.244

 
1.527.142

 
 
15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  3.474.875 8.561.044 
Πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες (Σημ.33)      (3.473.050) -- 
Απομείωση στην αξία επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες                  -- (5.086.169) 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου           1.825     3.474.875

 
Οι λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη σημείωση 32. 
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16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Το Συγκρότημα 
  2010 2009 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -- 473.249 
Προσθήκες 1.670.007 -- 
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών (1.670.007) 8.997 
Μερίσματα που εισπράχτηκαν  --      (3.607) 
Πωλήσεις               --  (478.639)
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                --                -- 

 
Λεπτομέρειες της συνδεδεμένης εταιρείας είναι  ως εξής: 

 
Όνομα 

 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
σύστασης 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

    
 
Western & Oriental Plc  

 
Ταξιδιωτικός πράκτορας 

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

 
27,80% 

 
Το μερίδιο αποτελέσματος από συνδεδεμένες εταιρείες περιορίστηκε στο κόστος της 
επένδυσης, αφού η ζημία που αναλογούσε στην Εταιρεία ξεπερνούσε το αρχικό κόστος της 
επένδυσης. 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009, η θυγατρική 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 εσόδων.  
 
Η Εταιρεία  
  2010 2009 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -- -- 
Προσθήκες  1.670.007 -- 
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών – ζημία     (1.670.007)                 -- 
   
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                     --                 -- 

 
Οι λεπτομέρειες της συνδεδεμένης εταιρείας είναι ως εξής:  

 
 

Όνομα 
 
Κύρια δραστηριότητα 

Χώρα 
σύστασης 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

    
 
Western & Oriental Plc  

 
Ταξιδιωτικός πράκτορας  

Ηνωμένο 
Βασίλειο  

 
27,80% 

 
Το μερίδιο αποτελέσματος από συνδεδεμένες εταιρείες περιορίστηκε στο κόστος της 
επένδυσης, αφού η ζημία που αναλογούσε στην Εταιρεία ξεπερνούσε το αρχικό κόστος της 
επένδυσης. 
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17. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 

Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 

 Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
Εισηγμένες μετοχές:  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 279.441 279.441 193.624 193.624 
Επενδύσεις σε μη εισηγμένες μετοχές 553.417     3.417               --            -- 
Πωλήσεις  (282.858)              -- (193.624)               -- 

      550.000   282.858               --   193.624 
 

Κατά τη διάρκεια του 2009, η θυγατρική 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. Το 
εν λόγω ποσό παρουσιαζόταν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 στις λοιπές απαιτήσεις και 
προπληρωμές. Κατά τη διάρκεια του 2010, οι μετοχές αυτές έχουν μεταβιβαστεί στην Options 
Eurocongress UK Ltd και το εν λόγω ποσό μεταφέρθηκε στις επενδύσεις διαθέσιμες προς 
πώληση.  

 

Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με τις 
επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών 
καταστάσεων.  

 

18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 

Το Συγκρότημα 
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά 
ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχόντων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων με τρέχουσες 
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με την ίδια 
φορολογική αρχή. 
 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ως εξής: 
 

 Διαφορά μεταξύ   
 αποσβέσεων και   
 κεφαλαιουχικών Επανεκτίμηση  
 εκπτώσεων γης και κτιρίων Σύνολο 
 € € € 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009      123.101     676.524   799.625 
Χρέωση/(πίστωση):    
Κατάσταση συνολικών εσόδων       8.977               --       8.977 
  
    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009 και  
  1 Ιανουαρίου 2010 

  
132.078 

    
676.524 

 
 808.602 

    
Διαγραφή λόγω εκποίησης θυγατρικών 
 εταιρειών  

 
  (120.504) 

 
(676.524) 

 
(797.028) 

    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010       11.574               --      11.574 
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 
 

18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότημα (συνέχεια) 
 

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης είναι τα ακόλουθα: 
 

 2010 2009 
 € € 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που θα  
  ανακτηθούν μετά από ένα έτος -- --
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα  
  διακανονιστούν μετά από ένα έτος        11.574    808.602
  
         11.574    808.602  
 

19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009
 € € 

Πρώτες ύλες -- 885.864
Ημιτελή προϊόντα               -- 138.606 
   
               -- 1.024.470 
 

Όλα τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους. 
 

20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότημα 2010 2009 
 € € 

Εμπορικές απαιτήσεις 2.413.409 6.648.330
Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωμές 1.681.139 3.282.496
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  (684.509) (2.141.737)
   

 3.410.039 7.789.089
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ. 34(γ)) -- 7.709
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ. 34(γ)) 10.022 10.022
Εισπρακτέα από Συμβούλους (Σημ. 34 (ε)) 383.043 --
Αναβαλλόμενα έξοδα 603.268 564.434
ΦΠΑ εισπρακτέος        55.712     116.161
   

   4.462.084   8.487.415 
 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.  
 

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 απαιτήσεων είναι εντός των πλαισίων των 
προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις.  Λόγω αυτών των παραγόντων, 
η Διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που 
προβλέφθηκαν για επισφαλείς απαιτήσεις. 
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν ποσό ύψους €ΜΗΔΕΝ (2009: €3.421.740) που υπόκειται 
σε συμφωνία εκπτώσεως εισπρακτέων (invoice discounting) με την Τράπεζα Κύπρου (Φάκτορς) 
Λίμιτεδ. 
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20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 

Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωμές    483.699  1.222.434
 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης 
αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται μετά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 
€280.496 (2009: €21.065). 

 
21. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Η Εταιρεία 
 
 2010 2009 
 € € 

Options Congresses Limited 38.367 38.367
Options Casssoulides Management Services Limited 2.190.249 --
Palm Destination Management Co Limited 331.008 241.786
The Choice Travel Team Limited 456.756 456.756
Choice Pharma Limited 294.575 --
Choice Medical Communications Limited 10.888 --
Options Cassoulides Global Publishing Limited 1.411.674 14.062
TTG Global Publishing Limited 353.415 --
Acompli Limited    803.993 1.103.993 

 5.890.925 1.854.964 
   

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δε 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 θυγατρικές 
εταιρείες γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων.  

 

22. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 

Ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες – Cyprint Plc        5.389        5.389 
   

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δε φέρουν τόκο. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με ποσά οφειλόμενα από συγγενικές 
εταιρείες γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων.  
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23. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 2010 2010 2009 2009
 Αριθμός € Αριθμός €
 μετοχών μετοχών 
Εγκεκριμένο  
Συνήθεις μετοχές των €0,17 η καθεμιά 80.000.000 13.600.000 80.000.000  13.600.000 

 
Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο 

   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου και    
  31 Δεκεμβρίου     
Συνήθεις μετοχές των €0,17 η καθεμιά 46.354.754   7.880.308 46.354.754  7.880.308 
 
 

24. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Το Συγκρότημα/Η Εταιρεία 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 η Εταιρεία δεν προέβη στην αγορά ιδίων μετοχών (2009: 
αγορά 398.469 ιδίων μετοχών για ποσό ύψους €142.756).  

 
25. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (236.343) 1.709.104
Πώληση θυγατρικής εταιρείας -- (1.765.114)
Αγορά θυγατρικής εταιρείας 214.424 --
Συναλλαγματικές διαφορές (5.010) (4.722)
Μερίδιο κέρδους/(ζημίας) για το έτος       26.929    (175.611)
  
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου                --    (236.343)

 

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2010, η θυγατρική εταιρεία Acompli Ltd προχώρησε στην εξαγορά 
του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της εξαρτημένης εταιρείας 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 μετρητά ύψους 35.205 Αγγλικές Στερλίνες. 

 

26. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 
 
Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισμός     646.375   2.629.131 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισμός                  --   8.333.373 
   
Σύνολο δανεισμού       646.375 10.962.504 
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26. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

Περίοδος αποπληρωμής μη τρεχουσών   
  υποχρεώσεων   
Από 1 μέχρι 2 έτη -- 2.846.591
Από 2 μέχρι 5 έτη -- 4.239.035 
Μετά από 5 έτη                 --   1.247.747 
   
                 --   8.333.373 

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

 

Το τραπεζικά δάνεια της Εταιρείας καθώς και δύο άλλων θυγατρικών αποτελούσαν μέρος του 
τιμήματος πώλησης της θυγατρικής εταιρείας Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ. 
 
Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγματα είναι εξασφαλισμένα ως εξής: 
 
 Με κυμαινόμενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήματος ύψους 

€1.055.298 (2009: €3.238.736). 
 Με υποθήκη σε γη, κτίρια και μηχανήματα του Συγκροτήματος ύψους €ΜΗΔΕΝ (2009: 

€6.822.648). 
 Με δεσμευμένες καταθέσεις για ποσό ύψους €8.544 (2009: €ΜΗΔΕΝ). 
 Με εταιρικές εγγυήσεις για ποσό ύψους €659.330 (2009: €13.838.234). 
 Με προσωπικές εγγυήσεις για ποσό ύψους €610.000 (2009: €ΜΗΔΕΝ). 

 2010 2009 
 € € 

Ανάλυση δανείων κατά νόμισμα:  
Σε Ευρώ:  
Τραπεζικά δάνεια     502.392 10.742.576 
   
Σε στερλίνες:   
Τραπεζικά δάνεια      143.983      219.928 
   
    646.375 10.962.504
 
Η Εταιρεία 

  

 2010 2009 
 € € 
  
Τρέχουσες υποχρεώσεις    
Τραπεζικός δανεισμός                --    462.445 
   
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   
Τραπεζικός δανεισμός                 -- 1.235.175 
  
Σύνολο δανεισμού                -- 1.697.620 
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26. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής 
θέσης ήταν ως εξής: 
 

 2010
% 

2009 
% 

  
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 την εύλογη 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 
εύλογη αξία τους.  
 
Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήματος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με τον 
έντοκο δανεισμό γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων.  

 
27. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΑΡΑΤΡΑΒΗΓΜΑΤΑ 

 
Το Συγκρότημα 
 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που φέρουν τόκο με βασικό επιτόκιο πλέον 1 – 2% ετησίως, 
είναι εξασφαλισμένα μαζί με τα τραπεζικά δάνεια όπως αναφέρεται στη σημείωση 26. 

 
28. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
   
Εμπορικοί πιστωτές  1.454.650 3.048.892
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 853.241 1.303.262 
Αναβαλλόμενα έσοδα  1.846.314 1.448.712 
ΦΠΑ πληρωτέος       158.012        310.731 
   
    4.312.217     6.111.597 
 
Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 
   
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα    76.886    85.659
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 
η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
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28. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήματος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με 
εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών 
καταστάσεων.  

 

29. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Εταιρικός φόρος 626.075 547.607 505.154 546.571 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 168.000 -- 168.000 -- 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα          849    12.930           849          849 
     
  794.924 560.537 674.003  547.420
     

30. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 
   
Options Eurocongress (Belgium) Sprl 11.749 16.552 
TTG Creations and Printing Limited  10.316 -- 
Options Cassoulides Management Services Limited              --    174.945 
  
    22.065    191.497 

 
Τα πιο πάνω ποσά δεν φέρουν τόκο. 

 
31. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
περιλαμβάνουν: 
 
 Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € € 
     
Μετρητά στην τράπεζα και      
  στο ταμείο 580.146 4.188.050 652 6.381 
Τραπεζικά παρατραβήγματα   (1.412.848)      (3.077.187)               --               -- 
    
       (832.702)       1.110.863           652       6.381 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγματα φέρουν τόκο και είναι εξασφαλισμένα της αναφέρεται στη 
σημείωση 27. 
 
Η έκθεση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά με μετρητά 
και αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων. 
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32. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Οι λεπτομέρειες των κύριων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2010 
παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

   Ποσοστό 
   συμμετοχής 
  Χώρα άμεσα & 

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

συνεδρίων και ιατροφαρμακευτικών 
Αγγλία 100 

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

Θυγατρικές 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 100 
Options Eurocongress (Belgium) Sprl Αδρανής  Βέλγιο 100 
Choice Live Ltd  Διοργάνωση συνεδρίων Αγγλία 100 
Options Eurocongress UK Ltd  Κατοχή επενδύσεων  Αγγλία 100 
Choice Medical Communications Ltd Αδρανής Αγγλία 100
    
Θυγατρικές της Choice Pharma Ltd    
  
Choice Pharma Sarl   Διοργάνωση 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 

    
Θυγατρικές της Options Cassoulides   
  Management Services Limited 

   

    
Options Cassoulides Global Publishing    
   Limited 

Ιθύνουσα εταιρεία του τομέα των 
εκδόσεων 

Κύπρος 100 
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32. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συνέχεια) 

   Ποσοστό 
   συμμετοχής 
  Χώρα άμεσα & 

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

   

    
TTG Middle East & North Africa Limited Εκδόσεις περιοδικού Κύπρος 100
    
Θυγατρική της TTG Middle East & North  
  Africa Limited 

   

    
TTG Creations and Printing Limited Αδρανής  Κύπρος 100 
    

 
33. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

 

Το Συγκρότημα 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Options Cassoulides Plc  ενέκρινε στις 22 Δεκεμβρίου 2010 τη 
συμφωνία πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Ι.Γ. 
Κασουλίδης & Υιός Λίμιτεδ και του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Options 
Cassoulides Properties & Investments Limited, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Options 
Cassoulides Management Services Limited. Το τίμημα πώλησης ανήλθε στα €8.226.627 και η 
ζημία η οποία πραγματοποιήθηκε από τη συναλλαγή αυτή ανήλθε στα €3.141.692. 

 
Η εν λόγω εκποίηση είχε της ακόλουθες επιδράσεις πάνω στα περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις του Συγκροτήματος: 
 € 
  

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  14.529.040 
Επενδύσεις διαθέσιμες της πώληση 3.417 
Αποθέματα  1.111.042 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.721.730 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (2.259.861)
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις      (7.150.417) 
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις  (9.779.988) 
Αναβαλλόμενη φορολογία (794.323) 
Οφειλόμενη φορολογία       (12.321) 
  

Εύλογη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων   11.368.319 
  

Σύνολο τιμήματος      8.226.627 
  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που εισπράχθηκαν  8.226.627 
  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που εκποιήθηκαν   2.259.861 
  

Καθαρά μετρητά και αντίστοιχα μετρητών που αποκτήθηκαν   10.486.488  
  
Ζημία από εκποίηση θυγατρικών εταιρειών (Σημ. 7)     3.141.692 
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34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 οι κυριότεροι μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Παύλος Σαββίδης 
και Ανδρέας Δράκου και η εταιρεία Jupiwind Limited, οι οποίοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα το 
28,19%, 17,35% και 9,29% αντίστοιχα των μετοχών της Εταιρείας. Το υπόλοιπο 45,17% των 
μετοχών είναι ευρέως διεσπαρμένο. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 

(α) Πωλήσεις υπηρεσιών 

Το Συγκρότημα 
  2010 2009 
 Φύση συναλλαγών € € 

Συγγενικές εταιρείες Εκτυπωτικά              --    32.794 
 
Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε καθαρά εμπορική βάση. 

(β) Αγορές υπηρεσιών 

Το Συγκρότημα 

Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε καθαρά εμπορική βάση.  Οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ύψους €100.000 (2009: €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 

Το Συγκρότημα 
 2010 2009 

€ € 
Εισπρακτέα από: 
   
Συγγενικές εταιρείες:   
Cyprint Plc       10.022       10.022 

Συνδεδεμένες εταιρείες:   
Εκδόσεις Νικοκρέων Λίμιτεδ              --         7.709 
 
Τα υπόλοιπα με συγγενικές και συνδεδεμένες εταιρείες δε φέρουν τόκο και είναι αποπληρωτέα 
σε πρώτη ζήτηση. 

 
Η Εταιρεία  

Τα υπόλοιπα της Εταιρείας με θυγατρικές και συγγενικές εταιρείες αναφέρονται στις σημειώσεις 
21, 22 και 30. 

  2010 2009 
 Φύση συναλλαγών € € 

Συγγενικές εταιρείες Συμβουλευτικές υπηρεσίες   100.000     86.000 
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34. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 

(δ) Πιστωτικοί τόκοι 
 

 Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 

Τόκοι εισπρακτέοι από θυγατρικές εταιρείες             --    41.068 
 

(ε) Εισπρακτέα από Διοικητικούς Συμβούλους  
 

 Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 

Παύλος Σαββίδης  235.341 -- 
Αριστοτέλης Σαββίδης     147.702              -- 
   
     383.043              -- 

 

Τα  πιο πάνω υπόλοιπα είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και φέρουν τόκο προς 5% ετησίως.  
Το συνολικό ποσό τόκου για το έτος 2010 που έχει χρεωθεί προς τους κ.κ. Παύλο Σαββίδη και 
Αριστοτέλη Σαββίδη ανέρχεται στα €4.075 και €3.163 αντίστοιχα. 

 

(στ) Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων 
 

Η συνολική αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων ήταν ως εξής: 

 Το Συγκρότημα Η Εταιρεία 
 2010 2009 2010 2009 
 € € € €
     
Δικαιώματα   12.000   12.000   12.000   12.000 
     
     
Αμοιβές ως εκτελεστικοί Σύμβουλοι   43.200   43.200              --           -- 

 

(ζ) Άλλες συναλλαγές  

Κατά τη διάρκεια του έτους, η θυγατρική εταιρεία Options Eurocongress UK Ltd 
προχώρησε στην πληρωμή ποσού ύψους €495.000 για εξαγορά του 9% 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. Οι μετοχές αυτές δεν έχουν μεταβιβαστεί 
στην εταιρεία Options Eurocongress UK Ltd και το εν λόγω ποσό παρουσιάζεται στις 
λοιπές απαιτήσεις και προπληρωμές (Σημ.20). 

 
35. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σημαντικές συμβάσεις 
μεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων Διοίκησής της. 
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36. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύμφωνα με το 
άρθρο 60(4) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου στις 31 Δεκεμβρίου 
2010 και στις 13 Ιουλίου 2011 (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 
Δεκεμβρίου 2010 και 13 Ιουλίου 2011 ήταν ως ακολούθως: 
 
Η συμμετοχή του κ. Παύλου Σαββίδη προκύπτει από την άμεση συμμετοχή του ιδίου με 
3,67%, με 18,98% από την έμμεση συμμετοχή του μέσω της άμεσης συμμετοχής της 
συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας Beira Investments Ltd  και με 5,54% από την έμμεση 
συμμετοχή του μέσω της έμμεσης συμμετοχής της συζύγου του κ. Κατερίνας Παπαμιχαλάκη, 
η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέσω της Ricoh Holdings Ltd, 
εταιρείας δικών της συμφερόντων.  
 
Η συμμετοχή του κ. Ανδρέα Δράκου 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: 

 

 13/07/2011 31/12/2010 
 % % 
Παύλος Σαββίδης 28,19 28,19 
Ανδρέας Δράκου 17,35 17,35 
Αριστοτέλης Σαββίδης -- -- 
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  -- -- 
Ανδρέας Αντωνιάδης -- -- 
Μιχάλης Κλεόπας  -- -- 

  % 

C.A.D.S. Holdings Ltd – συνδεδεμένη εταιρεία  0,71 
Δώρα Δράκου – σύζυγος  3,15 
Αχιλλέας Δράκου– υιός  0,62 
Σταύρος Δράκου – υιός  0,62 
Χριστίνα Δράκου – θυγατέρα  0,62 
Ευδοκία Σταύρου – μητέρα  0,15 
Libra Holdings Group Public Company Ltd –    
  συνδεδεμένη εταιρεία  0,15 
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37. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Οι μετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άμεσα ή 
έμμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 
Νόμου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και στις 13 Ιουλίου 2011 (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 και Commercial Asset Value προκύπτει από την 
άμεση συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Η έμμεση συμμετοχή των υπόλοιπων μετόχων που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλύεται στην σημείωση 36 πιο πάνω. 

 
38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
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 
(ε)  Λειτουργικός κίνδυνος  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 
πλαισίου διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου του Συγκροτήματος και της 
Εταιρείας. 

 13/07/2011 31/12/2010 
 % % 
Παύλος Σαββίδης 28,19 28,19 
Ανδρέας Δράκου 17,35 17,35 
Jupiwind Ltd 9,29 9,29 
Commercial Asset Value  5,07 -- 
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38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Γενικά 
 

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 Διεύθυνση του Συγκροτήματος 
και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί 
ανάλογα. 
 
Η μέγιστη έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίου κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων ήταν: 
 
Το Συγκρότημα 
 
 2010 2009 
 € € 
   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο     580.146   4.188.050 
   
   
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις     646.375 10.962.504 

 
Η Εταιρεία 
 
 2010 2009 
 € € 
   
Δάνεια και χρηματοδοτήσεις                 -- 1.697.620 
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38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
(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 απαιτήσεων. 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: 
 
Το Συγκρότημα 
 2010 2009 
 € € 
   
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 4.462.084 8.487.415 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο      580.146  4.188.050 
   
   5.042.230 12.675.465 
 

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα. 
 

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις: 
 2010 2009 
 € € 
  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.141.737 790.891 
Ανάκτηση επισφαλών απαιτήσεων -- (6.000) 
Πρόβλεψη έτους  522.246   1.356.846 
Εκποίηση θυγατρικών (1.979.474)                 -- 
   
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου     684.509   2.141.737 
 
Η Εταιρεία 
 2010 2009 
 € € 
  

Ποσά οφειλόμενα από θυγατρικές εταιρείες 5.890.925 1.854.964 
Ποσά οφειλόμενα από συγγενικές εταιρείες 5.389 5.389
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις     483.699 1.222.434 
   
  6.380.013 3.082.787 
 

Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τα εμπορικά εισπρακτέα. 
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38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

(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 Διεύθυνση του 
Συγκροτήματος και της Εταιρείας. 
 
Το Συγκρότημα   
       
31 Δεκεμβρίου 2010 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 
ροές 

Εντός 
3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
μηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια 646.375 646.375 161.594 484.781 
Τραπεζικά   
παρατραβήγματα 1.412.848 1.412.848 353.212 1.059.636 -- --
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις   4.312.217    4.312.217   1.078.054   3.234.163                   --                  --
 
       
   6.371.440  6.371.440 1.592.860   4.778.580                   --                  -- 
       
31 Δεκεμβρίου 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 

 
Η Εταιρεία         
       
31 Δεκεμβρίου 2010 

Λογιστική 
αξία 

Συμβατικές 
ταμειακές 
ροές 

Εντός 
3 μηνών 

Μεταξύ 
3 και 12 
μηνών 

Μεταξύ 
1-5 έτη 

Πέραν των
5 ετών 

 € € € € € € 

Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις           76.886         76.886         19.222         57.664                   --                 --
 
           76.886           76.886         19.222          57.664                   --                  --
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38. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία (συνέχεια) 
 
       

31 Δεκεμβρίου 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                  --

 

(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 Δολάρια Ηνωμένων 
Πολιτειών. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που πιστώθηκαν στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων ανέρχονται σε  €12.739 (2009: €155.557 χρέωση). 
 
(ε) Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων 
τεχνολογίας και ελέγχων του Συγκροτήματος καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από 
ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα του Συγκροτήματος ελέγχονται, 
συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση. 

 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 
λειτoυργεί ως δρώσα oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση 
για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική 
στρατηγική του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 
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39. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως οι 
εμπορικές επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές 
τιμές την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης. Η χρηματιστηριακή τιμή που 
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Συγκρότημα 
είναι η τιμή προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης. 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση για τα χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρούνται 
στην εύλογη αξία με βάση την ιεραρχία τριών επιπέδων ανάλογα με τη σημασία των εισροών 
που χρησιμοποιούνται για προσδιορισμό της εύλογης αξίας. Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης 
αξίας είναι τα ακόλουθα: 

• Επίπεδο 1: Επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (άνευ προσαρμογής) σε αγορές με σημαντικό 
όγκο συναλλαγών για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
• Επίπεδο 2: Εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι 
οποίες μπορούν να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα 
είτε έμμεσα. 
• Επίπεδο 3: Εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε 
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 
 
Το Συγκρότημα      

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - 2010 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  
 € € € € 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση                  --                   --       550.000      550.000 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - 2009 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  
 € € € € 

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση                 --        282.858                  --      282.858 
 
40. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
(i) Υποχρεώσεις για λειτουργικές μισθώσεις 

 
Το 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 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 2010 2009 
 € € 

Πληρωτέες εντός ενός έτους 96.690 125.124 
Πληρωτέες μεταξύ ενός και πέντε ετών 121.714 312.245 
Πληρωτέες πέρα των πέντε ετών               --   307.548 

   218.404   744.917 
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40. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 

(ii) Νομικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος και της Εταιρείας 
 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 υπήρχαν αγωγές εναντίον της Eταιρείας και εταιρειών του 
Συγκροτήματος για ποσό ύψους €125.000.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού 
έλαβε υπόψη του όλα τα δεδομένα και σχετική νομική συμβουλή είναι της γνώμης ότι δεν 
συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα έπρεπε να προβεί σε οποιαδήποτε πρόβλεψη. 
 

Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από αγωγές ή 
άλλα θέματα. 
 

 

41. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 16 
Μαΐου 2011 εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για μετάταξη της Εταιρείας από την κύρια σε άλλη 
αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και για αλλαγή ονόματος σε Ο.C. Options 
Choice Plc.  
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να 
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις. 

 
42. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

  € 
   
Ζημία έτους σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα  (5.765.393) 
 

 
 

Μείον:    
Μερίδιο αποτελέσματος συνδεδεμένων εταιρειών  (1.670.007) 
Επιπλέον πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   (940.000) 
Άλλα έξοδα και προβλέψεις      (496.564) 
Απομείωση στην αξία την εμπορική εύνοιας    (445.898) 
Φορολογία       (228.000) 
   
Ζημία έτους ως η ενοποιημένη κατάσταση    
  συνολικών εσόδων     (9.545.862) 

   
 



 
 
Προς 
 
OPTIONS CASSOULIDES PLC  
Λευκωσία 
 

 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 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 …………………………………….2011, η ώρα ……….. μ.μ., στα κεντρικά 

γραφεία της Εταιρείας, (οδός Μιχαήλ 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 ………..…………… 2011. 
 
 
 
       

___________________________ 
 
 
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. 
 



 
OPTIONS CASSOULIDES PLC 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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