
 
 

  
 

 
 
 
 
15 Μαίου 2011 
 
Θέµα: Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε 31 
∆εκεµβρίου 2011 
 
Η Εταιρεία Options Cassoulides Plc ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συνήλθε στις 14 Μαίου 2012 και ώρα 5. 00µ.µ. και αφού εξέτασε, ενέκρινε τα 
Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος και παράλληλα της Εταιρείας 
(επισυνάπτονται) για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα 
πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 5.00µ.µ. στο Ξενοδοχείο Hilton 
Λευκωσία.. 
 
Τα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
 
 
Με ιδιαίτερη εκτίµηση, 
∆ιά O.C. Options Choice Plc   
 

 
 
 
Θεόδωρος Σπύρου 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
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 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 
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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

 

 

∆ίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας O.C. OPTIONS CHOICE PLC (η 

‘Εταιρεία’) θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μιχαήλ Παρίδη αρ. 

24-32, 1041 Λευκωσία την Τρίτη 17 Ιουλίου 2012 και ώρα 5:00 µ.µ. 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων ενοποιηµένων και 

ξεχωριστών οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

2. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

3. Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

4. ∆ιορισµός της ΜΚ Κυπριανού Λτδ ως ανεξάρτητων ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 

 

5. ∆ιεξαγωγή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

                                                                                            Cyproservus Co Limited 

                                                                                            Γραµµατέας 

 

 

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2012 

 

 

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. ∆εν 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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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 

 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο  Παύλος Σαββίδης 

                                                                          

                                                                        Αριστοτέλης Σαββίδης 

  

                                                                        Ανδρέας ∆ράκου 

  

Ανδρέας Αντωνιάδης (παραιτήθηκε    

 στις 15 Σεπτεµβρίου 2011) 

  

 Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  

  

 Μιχάλης Κλεόπας 

     

Κατερίνα Παπαµιχαλάκη (διορίστηκε   

 στις 15 Σεπτεµβρίου 2011)  

   

 

Γραµµατέας Cyproservus Co Limited 

                                                                         

 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  ΜΚ Κυπριανού Λτδ 

 
 

Νοµικός Σύµβουλος Χρύσης ∆ηµητριάδης & 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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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές 

Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµου του 2007 (‘Νόµος’), εµείς τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπεύθυνοι για τις οικονοµικές καταστάσεις της O.C. Options Choice 

Plc για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουµε: 
 

(α) οι ετήσιες ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις 

σελίδες 11 µέχρι 63: 
 

(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 

9, εδάφιο (4) του Νόµου, και  
 

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

οικονοµικής κατάστασης και των αποτελεσµάτων της O.C. Options Choice Plc και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές 

καταστάσεις ως σύνολο, και 
 

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

απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της οικονοµικής θέσης της O.C. Options Choice Plc και 

των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες και ξεχωριστές οικονοµικές 

καταστάσεις ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζουν. 
 

 

Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

 

Εκτελεστικοί 
 

Παύλος Σαββίδης – Πρόεδρος 

 

Αριστοτέλης Σαββίδης – ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 
 

Μη εκτελεστικοί  
 

 

Ανδρέας ∆ράκου – Αντιπρόεδρος Ιάκωβος Κωνσταντινίδης 

 

 

Κατερίνα Παπαµιχαλάκη Μιχάλης Κλεόπας 

  

 
 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

 

 

Παύλος Σαββίδης – Πρόεδρος  

 

 

Θεόδωρος Σπύρου  – Οικονοµικός ∆ιευθυντής  

 

 

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2012 



4 

 

 

 

O.C.OPTIONS CHOICE PLC 

 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της O.C. Options Choice 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 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

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. ∆ιοργάνωση ιατρικών συνεδρίων µε έδρα το Λονδίνο. 

2. Παροχή υπηρεσιών σε διεθνείς ιατροφαρµακευτικές εταιρείες στους τοµείς ανάπτυξης, έρευνας, 

ιατρικής επικοινωνίας και προώθησης µε έδρα το Λονδίνο και µε γραφεία στην Ελβετία, 

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα και ΗΠΑ. 

3. ∆ιαχείριση άλλων επενδύσεων  

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 2011 2010 

 € € 

Κύκλος εργασιών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες   16.771.666      9.814.371 
   
Kύκλος εργασιών από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες        607.640    11.388.388 
   

Ποσοστό στο κύκλο εργασιών ανά τοµέα  

Συνέδρια και υπηρεσίες σε ιατροφαρµακευτικές εταιρείες  97% 46% 

Τυπογραφικά --   49% 

Εκδόσεις                    3%    5% 

 

 

Στις 4 Ιουλίου 2011 οι θυγατρικές εταιρείες της Choice One Group Ltd (πρώην Acompli Ltd), Choice 

Pharma Ltd, Choice Live Ltd, και Choice Travel Team Ltd, συγχωνεύτηκαν µε την αγγλική εταιρεία 

W & O Events Ltd µε αποτέλεσµα η Choice One Group Ltd να ελέγχει το 83% του διευρυµένου 

σχήµατος. 

 

Την 1
η
 Αυγούστου 2011 η εταιρεία πώλησε το 100% της θυγατρικής της TTG Middle East & North 

Africa Ltd έναντι τιµήµατος €120.000 πλέον της ανάληψης των τραπεζικών υποχρεώσεων της TTG 

Middle East & North Africa Ltd που ανέρχονται σε €300.000. 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

παρουσιάζονται στη σελίδα 16. Η ζηµία για το έτος που αναλογεί στους µετόχους ανέρχεται σε 

€1.442.234 (2010: ζηµία €9.572.791). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει όπως η ζηµία του έτους 

µεταφερθεί στο αποθεµατικό προσόδου. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν εισηγείται την πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2011. 
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O.C.OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση του 

Συγκροτήµατος  έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς αντιµετώπιση των συνεπειών της 

οικονοµικής κρίσης που επηρέασε τον κύκλο εργασιών της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της 

Μέσης Ανατολής, µε στόχο να επιτευχθεί ανάκαµψη κατά το 2013. 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει το Συγκρότηµα και η Εταιρεία και οι 

ενέργειες που λαµβάνονται για διαχείρισή τους αναφέρονται στη σηµείωση  36 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 

  
∆εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 

 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 το Συγκρότηµα δεν λειτουργούσε 

υποκαταστήµατα. 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και κατά την ηµεροµηνία της 

παρούσας έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 

 

Οι ηµεροµηνίες παραιτήσεων και διορισµών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των 

οικονοµικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη σελίδα 2. 

 

Ο κ. Ανδρέας ∆ράκος αποχωρεί και προσφέρει τον εαυτό του για επανεκλογή. 
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O.C.OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) του Περί 

Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και στις 9 Μαΐου 2012 

(5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων) ήταν ως ακολούθως: 

 

        09/05/2012 31/12/2011 

              %          % 

    Παύλος Σαββίδης         28,19       28,19 

    Ανδρέας ∆ράκου         17,35       17,35 

    Αριστοτέλης Σαββίδης                          --             -- 

    Ιάκωβος Κωνσταντινίδης              --             -- 

    Μιχάλης Κλεόπας               --             -- 

    Κατερίνα Παπαµιχαλάκη              --                   -- 

 

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 του κ. Παύλου Σαββίδη προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ίδιου 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 ∆ράκου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ιδίου µε 11,33% και 

µε 6,02% από την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής των πιο κάτω συνδεδεµένων 

νοµικών και φυσικών προσώπων: 

             % 

 

    C.A.D.S Holdings Ltd- συνδεδεµένη εταιρεία      0,71 

    ∆ώρα ∆ράκου- σύζυγος        3,15 

    Αχιλλέας ∆ράκου-υιός        0,62 

    Σταύρος ∆ράκου-υιός         0,62 

    Χριστίνα ∆ράκου-θυγατέρα        0,62 

    Ευδοκία Σταύρου-µητέρα        0,15 

    Libra Holdings Group Public Company Ltd- 

    Συνδεδεµένη εταιρεία         0,15 

 
ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

 

Η εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µετά την 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγµατοποιήθηκε στις 16 Μαΐου του 2011, όπου ενέκρινε 

ψήφισµα για µετάταξη της Εταιρείας από την κύρια αγορά του Χ.Α.Κ. στην Εναλλακτική Αγορά του 

ΧΑΚ όπου η εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι προαιρετική. Ο κύριος λόγος 

της µη-εφαρµογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης είναι ότι το κόστος 

εφαρµογής του Κώδικα στην Εταιρεία και σε όλες τις θυγατρικές της θα ήταν δυσανάλογο µε τα 

προσδοκώµενα οφέλη.     

 

Ο οικονοµικός διευθυντής της Εταιρείας σε συνεννόηση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 

µεριµνά µέσω αποτελεσµατικών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για την 

σύνταξη, ετοιµασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγµένες 

εταιρείες. 
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O.C.OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

 

Κατάσταση προσώπων που κατέχουν σηµαντική συµµετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη 

 

Οι µέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άµεσα ή έµµεσα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 και στις 9 Μαΐου 2012 (5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων) ήταν ως ακολούθως: 

 

 

 

          09/05/2012   31/12/2011 

                 %           %  

    Παύλος Σαββίδης           28,19        28,19 

    Ανδρέας ∆ράκου           17,35         17,35 

    Jupiwind Ltd              9,29          9,29 

    Commercial Asset Value                  5,07          5.07 

 

 

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 Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους µε ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοιδήποτε 

περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου. 

 

Ο διορισµός και αντικατάσταση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται σύµφωνα µε τις 

πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των µετόχων της Εταιρείας µπορεί να 

προβεί σε έκδοση η επαναγορά µετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων µετόχων 

υπόκειται περεταίρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, την  ισχύουσα 

νοµοθεσία και στην αρχή µεταχείρισης των υφιστάµενων µετόχων. 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 6 µέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Οι 

αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν την έγκριση στρατηγικής και εποπτεία της 

υλοποίησης της στρατηγικής του Συγκροτήµατος.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και εξετάζει τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος. 

  

 

Συµµόρφωση µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Νόµους και Κανονισµούς 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαβεβαιώνει ότι δεν περιήλθε εις γνώση του οποιαδήποτε παραβίαση των 

προνοιών των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Νόµων και Κανονισµών, εκτός  αυτών που είναι εις 

γνώση των αρµοδίων Χρηµατιστηριακών Αρχών (όπου αυτό ισχύει). 

 

∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι πιο κάτω Σύµβουλοι διατηρούσαν χρεωστικό υπόλοιπο µε εταιρεία του 

Συγκροτήµατος: 
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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 

 

         2011  2010 

           €      € 

 

Παύλος Σαββίδης               315.559              235.341 

Αριστοτέλης Σαββίδης               136.165              147.702 

 

                 451.724              383.043                            

    

Τα υπόλοιπα φέρουν τόκο προς 5% ετησίως και είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους. 

 

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

 

∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern) 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει ότι έιναι ικανοποιηµένο ότι η Εταιρεία κατέχει επαρκείς πόρους 

για να συνεχίσει τη λειτουργία του ως ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα (Going Concern) για τους 

επόµενους 12 µήνες. 

 

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν 

τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

 
Γνωστοποιούνται στη σηµείωση 32  των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Γνωστοποιούνται στη σηµείωση 33 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΈΣ  
 

 

Κατά τη διάρκεια του έτους οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Limited, 

παραιτήθηκαν και η ΜΚ Κυπριανού Λτδ διορίστηκε στη θέση τους. 

Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας, ΜΚ Κυπριανού Λτδ, εκδήλωσαν επιθυµία να 

εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 

 Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

                                                                                                          Cyproservus Co Limited  

                                                                                                                   Γραµµατέας 

 

 

Λευκωσία, 14 Μαΐου 2012 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της O.C. Options Choice Plc 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων  
 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της O.C. Options Choice Plc (η ‘Εταιρεία’) 
και των θυγατρικών της (‘το Συγκρότηµα’) και τις ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας στις σελίδες 
11 µέχρι 63, οι οποίες αποτελούνται από τις καταστάσεις οικονοµικής θέσης του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις οικονοµικές καταστάσεις  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και 
δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλοµένου είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 

Ευθύνη του ελεγκτή  
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 
απόκτηση λελογισµένης διασφάλισης για το εάν οι 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 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση 
για την ελεγκτική µας γνώµη. 

Γνώµη  
 
Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής θέσης 
της µητρικής εταιρείας O.C. Options Choice Plc στις 31 ∆εκεµβρίου 2011, και της χρηµατοοικονοµικής της 
επίδοσής και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή (συνέχεια) 
 

Προς τα Μέλη της O.C. Options Choice Plc 
 
Έµφαση θέµατος 
 
Χωρίς να εκφράζουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, επισύρουµε την προσοχή στο γεγονός ότι το Συγκρότηµα 
υπέστη ζηµιά ύψους €1.484.348 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
του υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του κατά €5.171.105 την ηµεροµηνία αυτή. Συνέχιση 
των εργασιών του Συγκροτήµατος εξαρτάται από την εξακολούθηση παροχής χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων 
και/ή πραγµατοποίηση κερδών. 

Έκθεση επί άλλων νοµικών 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 της 
Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

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

Άλλο θέµα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα και µόνο 
σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιηµένων 
Λογαριασµών Νόµου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη γνώµη δεν αποδεχόµαστε ή 
αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Συγκριτικοί αριθµοί 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ελέγχθηκαν από άλλον 
ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε µη διαφοροποιηµένη γνώµη επί εκείνων των οικονοµικών καταστάσεων την 18 
Ιουλίου 2011, 
 
Έχουµε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και των 
θυγατρικών για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
 
 
 
 
Μάριος Κυπριανού 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της ΜΚ Κυπριανού Λτδ 

 

ΜΚ Κυπριανού Λτδ  
Εγκεκριµένοι λογιστές-ελεγκτές 14 Μαΐου 2012 
Αλασίας 8 
Κτίριο Χριστοδουλίδη 
3ος Οροφος 
Λεµεσός, Κύπρος 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

  2011 2010 

 

 

Σηµ. € € 

Πωλήσεις 4 16.771.666 9.814.371 

Κόστος πωλήσεων    (11.856.937)   (6.155.054) 
    

Μεικτό κέρδος  4.914.729 3.659.317 

Έξοδα πωλήσεων και προώθησης  (2.290.366) (3.270.639) 

Έξοδα διοίκησης    (3.628.247)   (1.901.552) 
    

Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά    

  έξοδα χρηµατοδότησης    (1.003.884)   (1.512.874) 
    

Έσοδα χρηµατοδότησης  21.229 32.098 

Έξοδα χρηµατοδότησης      (273.479)     (361.274) 
    

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 5     (252.250)   (329.176) 
    

  (1.256.134) (1.842.050) 

Άλλα έσοδα 6 117.916 48.745 

Ζηµία από πώληση επενδύσεων και αποµείωση  

 εµπορικής εύνοιας  

 

7 

 

(237.099) 

 

(4.282.232) 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών 16                  --      (1.670.007) 
    

Ζηµία πριν τη φορολογία 8 (1.375.317) (7.745.544) 

Φορολογία 10      (66.042)      (305.334) 
    

Ζηµία έτους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες   (1.441.359)  (8.050.878) 
    

Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες    

Ζηµία έτους από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 11       (42.989)        (1.494.984) 
    

Ζηµία έτους  (1.484.348) (9.545.862) 
    

Λοιπά συνολικά έξοδα     

Συναλλαγµατική διαφορά κατά την ενοποίηση  

   θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού  

  

-- 

 

501 

Επανεκτίµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση   -- -- 

Μεταφορά αποθεµατικού επανεκτίµησης λόγω πώλησης                     --             415.092 

    
    

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

Συνολικά έξοδα έτους      (1.484.348)    (9.130.269) 
    

Ζηµία έτους που αναλογεί στους:    

Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας  (1.442.234) (9.572.791) 

Συµφέρον µειοψηφίας 23         (42.114)           26.929 
    

    (1.484.348)   (9.545.862) 
    

Συνολικά έξοδα έτους που αναλογούν στους:     

Μετόχους ιθύνουσας εταιρείας   (1.442.234) (9.157.198) 

Συµφέρον µειοψηφίας           (42.114)               26.929 
    

    (1.484.348)    (9.130.269) 
    

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά    

  µετοχή (σεντ) 12            (3.11)          (20,65) 
    

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά 12            (3.11)         (17,85) 

  µετοχή (σεντ) – συνεχιζόµενες δραστηριότητες   

 
  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

    

 

 

 

Kέρδος από πώληση επενδύσεων σε  

   

  θυγατρικές εταιρείες   -- 3.726.951 

Έξοδα διοίκησης       (16.933)      (318.502) 

    

Κέρδος/(ζηµία) από εργασίες        (16.933)      3.408.449 

    

Έξοδα χρηµατοδότησης         (4.014)      (113.552) 

    

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 5        (4.014)      (113.552) 

    

Κέρδος/(ζηµία) µετά τα καθαρά έξοδα     

  χρηµατοδότησης   (20.947) 3.294.897 

Άλλα έσοδα 6 -- 131.585 

Άλλα έξοδα 7 -- (507.098) 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών  16                    --     (1.670.007) 

    

Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία 8 (20.947) 1.249.377 

Φορολογία 10                    --             (188.787) 

    

Κέρδος/(ζηµία) έτους      (20.947)    1.060.590 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)     

 

Μεταφορά αποθεµατικού επανεκτίµησης λόγω πώλησης 

                    --                     313.475 

    

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) για το έτος                     --                              313.475 

    

Συνολικά έσοδα/(έξοδα) έτους        (20.947)       1.374.065 

    

Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο  κέρδος/(ζηµία) ανά    

  µετοχή (σεντ) 12                    --                           2,29 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

Περιουσιακά στοιχεία     
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 13 1.601.463 1.559.468 

Εµπορική εύνοια 14 2.983.195 1.762.393 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 17       1.026.437           550.000  
    

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων        5.611.095      3.871.861 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 19 9.038.715 4.462.084 

Εισπρακτέα φορολογία  196 15.153 

Αναβαλλόµενη φορολογία        18 4.789 -- 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 29        3.746.428        580.146 
     

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων       12.790.128     5.057.383 
    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων        18.401.223      8.929.244 
    

Ίδια κεφάλαια    
    

Μετοχικό κεφάλαιο 22 7.880.308 7.880.308 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  2.335.487 2.335.487 

Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών  (684.955) (606.771) 

Άλλο αποθεµατικό   2.964.939 2.964.939 

Αποθεµατικό ιδίων µετοχών  (142.756) (142.756) 

Αποθεµατικό από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ  39.478 39.478 

Αποθεµατικό προσόδου   (12.161.613)   (10.719.379) 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους µετόχους   230.888 1.751.306 

Συµφέρον µειοψηφίας 23          209.102                    -- 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων            439.990        1.751.306 

Υποχρεώσεις    
    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόµενη φορολογία 18                     --           11.574 
    

Σύνολο µη τρεχουσών υποχρεώσεων                      --                        11.574 
    

Τρέχουσες υποχρεώσεις 

  

  

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις 24 614.107 646.375 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα 25 & 29 1.376.235 1.412.848 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 26 15.164.904 4.312.217 

Οφειλόµενη φορολογία 27           805.987         794.924 
    

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων       17.961.233      7.166.364 
    

Σύνολο υποχρεώσεων        17.961.233      7.177.938 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων       18.401.223      8.929.244 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 14 Μαΐου 2012. 

 

 

 

Σύµβουλος                                                                                                           Σύµβουλος 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

Περιουσιακά στοιχεία    
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 15    1.557.149            1825 
    

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     1.557.149           1.825 
    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 19 89.686 483.699 

Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες 20 4.699.582 5.890.925 

Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 21 5.389 5.389 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο 29             8.142              652 
    

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων     4.802.799    6.380.665 
    

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων      6.359.948    6.382.490 

    

Ίδια κεφάλαια    
    

Μετοχικό κεφάλαιο 22 7.880.308 7.880.308 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  536.494 536.494 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης  -- -- 

Αποθεµατικό ιδίων µετοχών  (142.756) (142.756) 

Αποθεµατικό από µετατροπή µετοχικού κεφαλαίου 

  σε Ευρώ 

  

39.478 

 

39.478 

Αποθεµατικό προσόδου    (2.724.935)   (2.703.988) 
    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων      5.588.589      5.609.536  

    

Υποχρεώσεις    
    

    

Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 26 81.888 76.886 

Οφειλόµενη φορολογία 27 677.722 674.003 

Ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές εταιρείες 28          11.749          22.065 

    

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων         771.359        772.954 

    

Σύνολο υποχρεώσεων        771.359       772.954 

    

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     6.359.948    6.382.490 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 14 Μαΐου 2012. 

 

Σύµβουλος                                                                                                      Σύµβουλος 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

   

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 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 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 ∆εκεµβρίου 2010 7.880.308  2.335.487                   --      (606.771)   2.964.939                 --    (142.756)    39.478  (10.719.379)    1.751.306

           

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 7.880.308  2.335.487           --    (606.771) 2.964.939    --    (142.756)    39.478  (10.719.379) 1.751.306

Συνολικά έξοδα έτους                --                --        -- (78.184)              --                  --                --             --    (1.442.234)   (1.520.418)

Μεταφορά λόγω εκποίησης                --                --                   --                    --                 --                 --                 --              --                     -                   -

           

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 7.880.308  2.335.487                 (--)      (684.955)   2.964.939                 --    (142.756)    39.478  (12.161.613)      230.888



 

O.C. OPTIONS CHOICE PLC 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

     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 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 ∆εκεµβρίου 2010 7.880.308   536.494                  --  (142.756)       39.478    (2.703.988)    5.609.536 

        

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011   7.880.308        536.494               --   (142.756)       39.478   (2.703.988)    5.609.536 

Συνολικά έσοδα έτους                --               --                  --               --                --      (20.947)    (20.947) 

        

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 7.880.308   536.494                  --  (142.756)       39.478    (2.724.935)    5.588.589 

 

 

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 

∆ηµοκρατίας Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέµει 

αυτό το ποσό ως µέρισµα. Έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 20% (για τα έτη από την 1η Ιανουαρίου 2012 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 17% 

µετέπειτα).  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 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

Ροή µετρητών (για)/από εργασίες    

Ζηµία έτους   (1.484.348) (9.545.862) 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 355.099 1.193.304 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών  -- 1.670.007 

Αποµείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας 7  --  445.898 

Ζηµία από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 7  -- 694.642 

Ζηµιά από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 7 237.099 3.141.692 

Τόκοι εισπρακτέοι 5 (21.229) (12.121) 

Τόκοι πληρωτέοι 5 289.428 379.036 

Φορολογία         66.042    323.118 

    

Ροή µετρητών για εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  (557.909) (1.710.286) 

(Αύξηση)/µείωση στα αποθέµατα  -- (86.572) 

Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (1.293.696) (11.696.399) 

Αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις     6.245.509    5.351.036 

    

Ροή µετρητών (για)/από εργασίες  4.393.904 (8.142.221) 

Φορολογία που εισπράχθηκε/(πληρώθηκε)       (60.123)       101.398 

    

Καθαρή ροή µετρητών (για)/από εργασίες    4.333.781   (8.040.823) 

    

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 (383.703) (788.682) 

Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες  -- (1.670.007) 

Πληρωµές για αγορά επενδύσεων   (476.437) (1.000.842) 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού             --                602 

Καθαρές εισπράξεις από εκποίηση θυγατρικών εταιρειών 31 -- 10.486.488 

Τόκοι που εισπράχθηκαν         21.229        12.121 

    

Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    (838.911)   7.039.680 

    

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Αποπληρωµή δανείων       (32.268)     (536.141) 

Τόκοι που πληρώθηκαν     (285.706)      (379.036) 

    

Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     (317.974)    (915.177) 

    

Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  3.176.896 (1.916.320) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 29 (832.702) 1.110.863 

Συναλλαγµατική (ζηµία)/κέρδος σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών          25.999      (27.245) 

    

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 29    2.370.193    (832.702) 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

Ροή µετρητών από εργασίες    

Κέρδος/(ζηµία) έτους  (20.947) 1.060.590 

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 

Τόκοι πληρωτέοι 5 294 113.552 

Φορολογία 10                --     188.787 

    

Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο    

  κεφάλαιο κίνησης  (20.653) 93.579 

Μείωση στις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις   394.012 -- 

Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες  1.191.343 1.424.660 

Μείωση στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες  -- -- 

(Μείωση)/αύξηση στις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (8.720) (8.773) 

Μείωση στα ποσά οφειλόµενα σε θυγατρικές εταιρείες       (10.316)  (169.432) 

    

Ροή µετρητών από εργασίες  1.563.107 1.340.034 

Φορολογία που πληρώθηκε                  --    (62.204) 

    

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες    1.563.107   1.277.830 

    

Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες  16 -- (1.670.007) 

Πληρωµές για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  (1.555.323) -- 

Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες                   --      500.000 

    

Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες  (1.555.323) (1.170.007) 

    

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Τόκοι που πληρώθηκαν            (294)    (113.552) 

    

Ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες            (294)    (113.552) 

    

Καθαρή αύξηση/(µείωση) µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  7.490 (5.729) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 29             652          6.381 

    

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 29         8. 142             652 

    

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 19 µέχρι 63 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

H O.C. Options Choice Plc (πρώην 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. Κατά την διάρκεια του 

έτους 2011 µετά από σχετική αίτηση εγκρίθηκε η αλλαγή ονόµατος από τον Έφορο 

Εταιρειών σε O.C. Options Choice Plc. Η εν λόγω αλλαγή έχει επικυρωθεί από τους 

µετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2011. 

 

Η Εταιρεία είναι ∆ηµόσια 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 30, κατά το έτος που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 συνέχισε να είναι η διοργάνωση ιατρικών και άλλων συνεδρίων, η 

παροχή υπηρεσιών σε ιατροφαρµακευτικές εταιρείες στους τοµείς ανάπτυξης, έρευνας και 

επικοινωνίας, και η διαχείριση άλλων επενδύσεων. Η Εταιρεία στις 31 Ιουλίου 2011 έχει 

προβεί στην πώληση του τοµέα των εκδοτικών εργασιών. 

 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 

 (α) ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), 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 €1.484.348 για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 

2011 και κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι τρέχουσες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος κατά €5.171.105. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο αφού έχει εξετάσει τα αρνητικά αποτελέσµατα του έτους καθώς και τους 

προϋπολογισµούς για το έτος 2012 αναµένει ότι το Συγκρότηµα θα έχει την ικανότητα να 

συνεχίσει ως δρώσα οικονοµική µονάδα.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης 

διασφαλίσει χρηµατοοικονοµική στήριξη από τον κύριο µέτοχο της Εταιρείας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  

 

(γ)  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων  Προτύπων και ∆ιερµηνειών  

 
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται µε τις εργασίες της και 

είναι εφαρµόσιµα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011. Η 

υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της 

Εταιρείας. 

 

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από 

το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερµηνείες που δεν είχαν 

τεθεί ακόµη σε εφαρµογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και άλλα ακόµη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 

λογιστικών προτύπων σε µελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

 

 (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). 

 

 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όταν η εταιρεία ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους, τα 

αποτελέσµατα ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος υφίσταται µε βάση τη 

µέθοδο της απόκτησης.  

 

 Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ εταιρειών του Συγκροτήµατος καθώς επίσης 

και οποιαδήποτε µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµίες πάνω σε αυτές τις συναλλαγές, 

που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, απαλείφονται πλήρως κατά την ενοποίηση.  

 

 (ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων 

 

Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση 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. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  

 

(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 

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. 
 

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 ∆ΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε µια επένδυση 

έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σηµαντικής κρίσης. 

Στην άσκηση της κρίσης αυτής, το Συγκρότηµα εκτιµά, µαζί µε άλλους παράγοντες, τη 

διάρκεια και την έκταση που η 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. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)  

 

(ε) Χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 

• 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 ∆ιοικητικό 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. 

 

 

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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(α) Αναγνώριση εισοδηµάτων (συνέχεια) 

 

 

(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. 
 

 

(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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

(γ) Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (συνέχεια) 
 

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 στο 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. 

 
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 
 
∆ε 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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
(δ) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) 
 
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. 

 

 

(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. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
 (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 1

η
 Ιανουαρίου 2001 το ∆ΛΠ 39, “Χρηµατοπιστωτικά 

µέσα: Καταχώρηση και Αποτίµηση” βάσει του οποίου οι επενδύσεις διαχωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες: 

 
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε 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 µόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων αυτών ή 
όταν υποστούν µόνιµη µείωση στην αξία τους. 

 

 
(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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

(η) Επενδύσεις 
 
Παρουσίαση επενδύσεων (συνέχεια) 

 

(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 ∆εκεµβρίου.  Η 

αγοραία αξία προσδιορίζεται µε βάση τις επίσηµες τιµές των µετοχών του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, όπως αυτές δηµοσιεύονται κατά το κλείσιµο των 

χρηµατιστηριακών συναντήσεων. 

 

Η διαφορά του κόστους και της αγοραίας αξίας των µετοχών και άλλων αξιών, όπως 

παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, για τις ‘Επενδύσεις που 

κατέχονται για εµπορία’ µεταφέρονται στη κατάσταση συνολικών 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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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
(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. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

(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. 

 

(ι) ∆άνεια  

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 ∆ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανέµει 70% των κερδών της, µετά τη 

µείωση τους από τον εταιρικό φόρο, υπό µορφή µερισµάτων κατά το τέλος της περιόδου 

των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και  

αποδίδεται έκτακτη εισφορά για την άµυνα προς 20% (για τα έτη από την 1
η
 Ιανουαρίου 

2012 µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και 17% µετέπειτα). 
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(ιβ) Φορολογία  

 

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. 

 

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.   
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

(ιδ) Αποµείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) 

 

Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται 

στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές 

(µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). 

 

(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. 

 

(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 ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς αρ. 8 ‘Λειτουργικοί Τοµείς ’ παρουσιάζει τα οικονοµικά στοιχεία όπως πιο 

κάτω: 

 

Τοµέας ανά δραστηριότητα  

 

Το Συγκρότηµα χωρίζεται κυρίως στους πιο κάτω τοµείς δραστηριότητας: 

 

(α) ∆ιοργάνωση συνεδρίων και παροχή υπηρεσιών σε ιατροφαρµακευτικές εταιρείες   

(β) Άλλες δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων της 

διοίκησης και διαχείρισης του Συγκροτήµατος και άλλων επενδύσεων. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 

(κ) Ανάλυση κατά τοµέα (συνέχεια) 

 

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. 

 

 

(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 ∆ΛΠ 10. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O.C. OPTIONS CHOICE PLC   

 

 

  33
 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 

 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 

 

(κδ)  Συγκριτικά ποσά 

 

Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις 

πρόνοιες του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.1 (Αναθεωρηµένο) “Παρουσίαση 

Οικονοµικών Καταστάσεων”. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

∆ραστηριότητας  
 

 Συνέδρια και υπηρεσίες σε 

ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

  

Τυπογραφικά 

  

Εκδόσεις 

  

Άλλες υπηρεσίες 

  

Απαλήψεις 

 

Σύνολο 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
 € € € € € € € € € € € € 

Πωλήσεις             
             

Σε τρίτους 16.771.666 9.814.372 -- 10.425.566 607.640 962.822 -- -- -- -- 17.379.306 21.202.760 

Μεταξύ τοµέων                   --                 --                 --    181.391       --      76.528                 --                  --                  --   (257.919)                   --                 -- 
             

Σύνολο πωλήσεων     16.771.666   9.814.372                 -- 10.606.957   607.640   1.039.350                 --                  --                  --   (257.919)   17.379.306 21.202.760 

             

Αποτελέσµατα κατά τοµέα             

(Ζηµία)/κέρδος       (346.942) (84.541)                 --      109.067   (44.621) (754.332)  (655.310)     (1.504.529)     (1.046.873) (2.234.335) 
             

Ζηµία από εργασίες πριν τα καθαρά              

   έξοδα χρηµατοδότησης           (1.046.873) (2.234.335) 
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης           (248.530) (962.991) 

Άλλα έσοδα           117.916 116.821 

Άλλα έξοδα              (237.099) (4.472.232) 
Μερίδιο αποτελεσµάτων συνδεδεµένων 

  εταιρειών 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

(1.670.007) 

   

                   -- 

 

(1.670.007)        

             
Ζηµία πριν τη φορολογία           (1.414.586) (9.222.744) 

Φορολογία                 (66.042)      (323.118) 

             
Ζηµία µετά τη φορολογία           (1.480.628) (9.545.862) 

Συµφέρον µειοψηφίας                     42.114       (26.929) 
             

Καθαρή ζηµία για το έτος             (1.438.514) (9.572.791) 
             

Περιουσιακά στοιχεία κατά τοµέα   16.635.979    7.011.112                   --                   --     121.117  1.220.614   1.644.123       697.518      18.401.219   8.929.244 
             

             

Υποχρεώσεις κατά τοµέα   15.677.676    4.745.953                   --                   --     126.888     496.280   2.152.947    1.935.705      17.957.511   7.177.938 

             

Κεφαλαιουχικές δαπάνες        383.703       221.435                   --        483.663                --       68.083                 --         15.501           383.703      788.682 
             

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων         280.998       185.132                   --        976.823                --       23.268          3.430           8.081           284.428   1.193.304 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 

Γεωγραφικώς  
 Κύπρος Ελλάδα  Υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

΄Ενωση 

΄Αλλες χώρες Σύνολο 

          

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Πωλήσεις € € € € € € € € € € 
Συνέδρια και υπηρεσίες σε    

   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες  

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

12.698.744 

 

5.483.997 

 

4.072.922 

 

4.330.375 

 

16.771.666

 

9.814.372

Τυπογραφικές εργασίες -- 10.425.566 -- -- -- -- -- -- -- 10.425.566

Εκδόσεις                   --           53.277                 --              --                --        68.464       607.640      841.081 607.640         962.822

          

                   --    10.478.843                 --              --    12.698.744  5.552.461   4.680.562   5.171.456 17.379.306    21.202.760
          

Περιουσιακά στοιχεία          
          

Συνέδρια και υπηρεσίες σε    

   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

15.369.252 

 

5.613.437 

 

1.266.727 

 

1.397.675 

 

16.635.979

 

7.011.112

Τυπογραφικές εργασίες -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Εκδόσεις 121.117 1.020.835 -- -- -- -- -- 199.779 121.117 1.220.614

Άλλες υπηρεσίες      1.644.123      689.693       7.825          7.825                 --                 --                 --                 --      1.644.123        697.518

           

      1.765.240   1.710.528       7.825         7.825  15.369.252   5.613.437    1.266.727    1.597.454    18.401.219     8.929.244

          

          

Κεφαλαιουχικές δαπάνες          
          

Συνέδρια και υπηρεσίες σε    

   ιατροφαρµακευτικές εταιρείες 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

162.346 

 

54.615 

 

221.357 

 

166.820 

 

383.703 

 

221.435

Τυπογραφικές εργασίες -- 483.663 -- -- -- -- -- -- -- 483.663

Εκδόσεις -- 68.083 -- -- -- -- -- -- -- 68.083

Άλλες υπηρεσίες                   --       15.501            --               --                --                --               --                 --                 --           15.501
           

                   --     567.247             --               --      162.346       54.615      221.357       166.820      383.703      788.682   
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

5. ΚΑΘΑΡΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Το Συγκρότηµα 
 2011 2010 

 € € 
   

Έσοδα χρηµατοδότησης   

Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι -- 12.121 

Άλλοι τόκοι εισπρακτέοι (σηµ. 32 (ε)) 18.259 7.238 

Καθαρό συναλλαγµατικό κέρδος          2.970       11.131 
   

       21.229       30.490 
   

Έξοδα χρηµατοδότησης   

Καθαρή συναλλαγµατική ζηµία  (70.916) -- 

Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώµατα    (202.563)    (359.666) 
   

   (273.479)    (359.666) 
   

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης    (252.250)    (329.176) 
 

Η Εταιρεία 

 2011   2010 

 €   € 

   

Έξοδα χρηµατοδότησης   

Τραπεζικοί τόκοι και δικαιώµατα (294) (105.774) 

Καθαρή συναλλαγµατική ζηµία -- -- 

Τόκοι φορολογιών      (3.720)            (7.778) 

   

      (4.014)   (113.552) 

   

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης       (4.014)   (113.552) 

   

6. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 
 

Το Συγκρότηµα 
              2011           2010 

              €            € 
   

∆ιάφορα άλλα έσοδα      117.916        48.745 
   

      117.916      48.745 
 

Η Εταιρεία 
          2011     2010 

              €        € 
   

Άλλα έσοδα                     --  1    31,585 



37 
O.C. OPTIONS CHOICE PLC 

 

 

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

7. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 

Το Συγκρότηµα 
 2011 2010 

 € € 
   

Ζηµία από πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 

 (Σηµ. 31)        237.099      3.141.692 

Ζηµία από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση                    --         694.642 

Αποµείωση στην αξία της εµπορικής  εύνοιας (Σηµ. 14)                   --            445.898 
   

   237.099   4.282.232 

Η Εταιρεία   

 2011 2010 

 € € 
   

Ζηµία από πώληση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση                --     507.098 

 

8. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 

Το Συγκρότηµα 

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

 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

∆ικαιώµατα ∆ιοικητικών Συµβούλων 9.000 12.000 

Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων    

  (υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα) 43.200 43.200 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 13 283.758 1.193.304 

Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών  75.720 63.460 

Κόστος προσωπικού 9 5.564.743 5.825.069 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις         5.261      522.246 

 

Ο µέσος αριθµός των υπαλλήλων του Συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 158 

(2010: 105).  

 

Η Εταιρεία 

 

Το κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία παρουσιάζεται µετά τη χρέωση των πιο κάτω 

κονδυλίων: 

 

  2011 2010 

  € € 

∆ικαιώµατα ∆ιοικητικών Συµβούλων  9.000 12.000 

Αµοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών   1.500 4.000 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις              - - 280.496 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Το Συγκρότηµα 

  2011 2010 

 Σηµ. € € 

Μισθοί και ηµεροµίσθια  5.015.156 5.004.317

Εισφορές στο ταµείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε   

  άλλα ταµεία 

  

    549.587 

 

    820.752

    

 8  5.564.743  5.825.069
 

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 
 2011 2010 

 € € 
   

Εταιρικός φόρος -- (5.310) 

Φορολογία εξωτερικού 66.042 121.154 

Φορολογία προηγούµενων ετών -- 20.787 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών  -- 168.000 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα               --             703 
   

Χρέωση έτους       66.042      305.334 
   

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τη 

λογιστική ζηµία: 
 2010 2010 

 € € 
   

Ζηµία πριν τη φορολογία    (1.375.317)   (7.969.587) 

Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές       (137.532)       (796.959) 

Φορολογική επίδραση διαφορετικών ποσοστών   

  φορολογίας σε άλλες χώρες        (57.334)        (79.417) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   

  φορολογικούς σκοπούς 211.797 1.193.242 

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήµατος που   

  δεν υπόκειται σε φορολογία 

 

       (10.079) 

 

       (201.022) 

Φόροι προηγουµένων ετών -- 20.787 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών -- 168.000 

Φορολογική επίδραση ζηµιάς από µεταφορά (6.852) -- 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα -- 703 

Φορολογία εξωτερικού            66.042                   -- 

   

Φορολογία ως η ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών  

  εσόδων - χρέωση 

 

           66.042 

 

       305.334 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

10.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

 Η Εταιρεία 

 2011 2010 

 € € 

Εταιρικός φόρος – προηγούµενων ετών       --       20.787 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών                 --     168.000 

                --    188.787 
 

Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση το 

λογιστικό κέρδος/(ζηµία): 
 2011 2010 

 € € 

Κέρδος/(ζηµία) πριν τη φορολογία     (20.947)   1.249.377 

Φορολογία µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (2.095) 124.938 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για   
  φορολογικούς σκοπούς 1.045 167.000 
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων εισοδήµατος που δεν   
  υπόκειται σε φορολογία (1.050) (291.938) 
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζηµιών σε µεταφορά -- -- 
Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών      --     168.000 

Εταιρικός φόρος προηγούµενων ετών                  --        20.787 

Φορολογία ως η κατάσταση συνολικών εσόδων                  --       188.787 
 

11. ΚΕΡ∆ΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΠΟ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες για το έτος 2011 (συµπεριλήφθηκαν στα συγκριτικά του 

2010) αφορούν τις εταιρείες TTG Middle East & North Africa Ltd και TTG Creations and Printing 

Ltd τις οποίες το Συγκρότηµα έχει εκποιήσει στις 31 Ιουλίου 2011. Για το 2010 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 ∆εκεµβρίου 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: 
 

 2011 2010  

 € €  
   

Πωλήσεις 607.640 11.388.389 

Κόστος πωλήσεων  (317.814)  (9.308.311) 
   

Μεικτό κέρδος 289.826 2.080.078 
 

  

Έξοδα πωλήσεων και προώθησης (113.403)  (1.745.311) 

Έξοδα διοίκησης   (203.465)   (1.056.228) 

Ζηµία από εργασίες (27.042) (721.461) 

   

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (15.947)   (633.815) 

Άλλα έσοδα -- 68.076 

Άλλα έξοδα                 --   (190.000) 

Ζηµία πριν τη φορολογία (42.989) (1.477.200) 

Φορολογία                --      (17.784) 
   

Ζηµία έτους από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες    (42.989)  (1.494.984) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

12. ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

 

Το Συγκρότηµα 

 

 

Η Εταιρεία 

 

 2011 2010 

   

Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (€)   (1,442.234)   (9.572.791) 

   

Ζηµία που αναλογεί στους µετόχους (€) – συνεχιζόµενες  

  δραστηριότητες  

 

 (1,442.234) 

 

 (8.274.921) 

   

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) 

 

          (3,11) 

 

        (20,65) 

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµία ανά  

  µετοχή (σεντ) – συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 

           (3,11) 

 

         (17,85) 

 2011 2010 

   

Κέρδος/(ζηµία) που αναλογεί στους µετόχους (€)        (20.947)     1.060.590 

   

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 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

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 2011   1.274.715  -- 862.676 945.086 81.878   3.164.355 

Προσθήκες  5.784 14.080 97.199 360.505 -- 477.568 

Εκποιήσεις 

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

-- 

(71.341) 

-- 

-- 

-- 

-- 

(93.865) 

-- 

      -- 

    -- 

(93.865) 

(71.341) 

Συναλλαγµατική διαφορά 1 -- 4.581 -- -- 4.582 

Εκποιήσεις θυγατρικών                  --                  --                 --               --  (81.878)   (81.878) 
       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011   1.209.159         14.080     964.456 1.211.726              -- 3.399.421 
       

Αποσβέσεις       

Υπόλοιπο1 Ιανουαρίου 2011     43.398   --    554.312   938.890    68.287    1.604.887 

Επιβάρυνση έτους 13.964 532 74.538 195.394 -- 284.428 

Από µεταφορά  -- 12.807 55.434 -- -- 68.241 

Συναλλαγµατική διαφορά 2.554 -- --  -- -- 2.554 

Στις εκποιήσεις                 --                  --               --   (93.865)    (68.287)    (162.152) 
       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011       131.257         13.339    684.284 1.040.419                --  1.797.958 

       

Καθαρή λογιστική αξία       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011  1.149.243              741     280.172     171.307                --  1.601.463 
       

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010   1.231.317                  --       308.364         6.196       13.591  1.559.468 



42 

 

 

O.C. OPTIONS CHOICE  PLC 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 

 
Η γη και τα κτίρια επανεκτιµήθηκαν από τους Συµβούλους της Εταιρείας το ∆εκέµβριο του 

2008 µε βάση την εκτίµηση ανεξάρτητου εκτιµητή, βασισµένη στην αγοραία αξία.  Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να µην προβεί σε οποιαδήποτε αναπροσαρµογή στις 

οικονοµικές καταστάσεις λόγω του ότι η εύλογη αξία δεν διαφέρει σηµαντικά από την 

λογιστική αξία της γης και κτιρίων. 

 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν υπάρχουν τραπεζικές διευκολύνσεις εταιρειών του 

Συγκροτήµατος που να είναι εξασφαλισµένες µε εγγυήσεις πάνω στη γη, τα κτίρια και τα 

µηχανήµατα. 

 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΥΝΟΙΑ 

 

Το Συγκρότηµα 

 2011 2010 

 € € 

Καθαρή λογιστική αξία   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.762.393 1.527.142 

Συναλλαγµατική διαφορά 196.729 15.883 

Αποµείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας  -- (445.898) 

Προσθήκες       1.024.073       665.266 
   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου       2.983.195    1.762.393 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του ∆ιεθνούς Προτύπου 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Αρ.3 “Συνδυασµοί επιχειρήσεων” έχει αξιολογήσει την αξία 

της εµπορικής εύνοιας κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010, και κατέληξε στο συµπέρασµα 

για µείωση στην αξία της εµπορικής εύνοιας για τις ακόλουθες θυγατρικές: 
 

 2011 2010 

 € € 

   

       ΤΤG Middle East & North Africa Limited                   --          445.898 

   

                  --          445.898 

 

Έλεγχος αποµείωσης εµπορικής εύνοιας 

 

Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται βάσει 

υπολογισµών της αξίας λόγω χρήσης.  Αυτοί οι υπολογισµοί χρησιµοποιούν προβλέψεις ροής 

µετρητών βασισµένες σε χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς που καλύπτουν περίοδο 

πέντε ετών και έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση.  Οι ροές µετρητών πέραν των πέντε ετών 

προεκτείνονται µε τη χρήση του πιο κάτω υπολογιζόµενου ρυθµού ανάπτυξης.  Ο ρυθµός 

ανάπτυξης δεν ξεπερνά το µακροπρόθεσµο µέσο ρυθµό ανάπτυξης της επιχείρησης στην οποία 

λειτουργεί η µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

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 ∆ιεύθυνση καθορίζει το προϋπολογισµένο µεικτό περιθώριο κέρδους βάσει προηγούµενων 

επιδόσεων και των προσδοκιών για την ανάπτυξη της αγοράς.  Ο µέσος σταθµικός ρυθµός 

ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκε συνάδει µε τις προβλέψεις που περιλαµβάνονται σε έκθεση 

για τον κλάδο του Συγκροτήµατος.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιήθηκε δεν 

περιλαµβάνει την επίδραση της φορολογίας και αντικατοπτρίζει συγκεκριµένους κινδύνους που 

σχετίζονται µε τη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών.  

 

Η εµπορική εύνοια κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών κατά χώρα και 

τοµέα δραστηριότητας ως ακολούθως: 

 
 2011  2010 

  
 

 

 
 

 

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

Υπόλοιπη           

ΕΕ            --            --  2.983.195   2.983.195             --             --  1.462.393   1.462.393

  

           --  

 

           -- 

 

 2.983.195 

 

2.983.195

  

 300.000 

 

            -- 

 

 1.462.393 

 

1.762.393

 

 

15. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία 

 2011 2010 

 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  1.825 3.474.875 

Πώληση επενδύσεων σε θυγατρικές 

εταιρείες (Σηµ.33)                              --      (3.473.050) 

Απόκτηση επιπρόσθετου µετοχικού 

κεφαλαίου σε θυγατρικές εταιρείες. 

 

      1.555.324 

 

                 -- 

   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου        1.557.149                    1.825  

 

Οι λεπτοµέρειες των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη σηµείωση 30. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Το Συγκρότηµα 
  2011 2010 

 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -- -- 

Προσθήκες -- 1.670.007 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών                -- (1.670.007) 

   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                --                -- 

 
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. 
 

 

Η Εταιρεία  

  2011 2010 

 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -- -- 

Προσθήκες  -- 1.670.007 

Μερίδιο αποτελέσµατος συνδεδεµένων εταιρειών – ζηµία                    --    (1.670.007) 

   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου                     --                    -- 

 

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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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

17. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 

Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση αναλύονται ως εξής: 
 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 

 € € € € 

Εισηγµένες µετοχές:     

Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου -- 279.441 -- 193.624 

Επενδύσεις σε µη εισηγµένες µετοχές 1.026.437 553.417               --               -- 

Πωλήσεις                -- (282.858)              -- (193.624) 

 1.026.437      550.000              --               -- 

 
Κατά τη διάρκεια του 2010, η θυγατρική εταιρεία Options Eurocongress UK Ltd προχώρησε 

στην πληρωµή ποσού ύψους €476.437 για εξαγορά επιπρόσθετου 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. Το 

εν λόγω ποσό παρουσιαζόταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 στις λοιπές απαιτήσεις και 

προπληρωµές. Κατά τη διάρκεια του 2011, 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 36 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: 
 

 ∆ιαφορά µεταξύ   

 αποσβέσεων και   

 κεφαλαιουχικών Επανεκτίµηση  

 εκπτώσεων γης και κτιρίων Σύνολο 

 € € € 
    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010      132.078     676.524   808.602 

Χρέωση/(πίστωση):    

∆ιαγραφή λόγω εκποίησης θυγατρικών 

εταιρειών 

  (120.504)               --  (120.504) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 και  

  1 Ιανουαρίου 2011 

   

11.574 

    

-- 

 

 11.574 

    

Κατάσταση συνολικών εσόδων 

Κατά την εξαγορά  

        8.485 

       (7.878) 

 

              -- 

8.485 

    (7.878) 

    

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011        (4.789)               --      (4.789) 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 

 

18. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 

Το Συγκρότηµα (συνέχεια) 
 

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

 2011 2010 

 € € 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που θα   

  ανακτηθούν µετά από ένα έτος  4.789 -- 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα  

  διακανονιστούν µετά από ένα έτος                 --       11.574 

   

          4.789       11.574 
 

 

 
 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότηµα 2011 2010 
 € € 

Εµπορικές απαιτήσεις 4.131.274 2.413.409 
Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωµές 1.202.284 1.681.139 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις   (333.965)   (684.509) 
   

 4.999.593 3.410.039 
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σηµ. 32(γ)) -- 10.022 
Εισπρακτέα από Συµβούλους (Σηµ. 32 (ε))  451.724 383.043 
Αναβαλλόµενα έξοδα (Σηµ. 40) 3.528.963 603.268 
ΦΠΑ εισπρακτέος       58.435         55.712 
   

  9.038.715   4.462.084 
 

 
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 ∆ιεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που 
προβλέφθηκαν για επισφαλείς απαιτήσεις. 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία 
  2011 2010 
  € € 

Λοιπές απαιτήσεις και προπληρωµές        89.686     483.699 
 

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 36 των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις παρουσιάζονται µετά την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 

€280.496 (2010: €280.496). 
 
20. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 

Η Εταιρεία 
 
 2010 2010 

 € € 

Options Congresses Limited 38.367 38.367 
Options Casssoulides Management Services Limited  2.230.464 2.190.249 
Palm Destination Management Co Limited 331.008 331.008 
The Choice Travel Team Limited -- 456.756 
Choice Pharma Limited -- 294.575 
Choice Medical Communications Limited  10.888 10.888 
Options Cassoulides Global Publishing Limited 2.088.855 1.411.674 
TTG Global Publishing Limited  -- 353.415 
Choice One Group Limited               --    803.993 

 4.699.582 5.890.925 
   

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 36  των οικονοµικών καταστάσεων.  
 

21. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Η Εταιρεία 
 2011 2010 

 € € 

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 36 των οικονοµικών καταστάσεων.  
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 
22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 2011 2011 2010 2010 
 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 ∆εκεµβρίου     
Συνήθεις µετοχές των €0,17 η καθεµιά 46.354.754   7.880.308 46.354.754  7.880.308 

 
 

 

23. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 

Το Συγκρότηµα 
 2011 2010 

 € € 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου -- (236.343) 

Αγορά θυγατρικής εταιρείας 251.216 214.424 

Συναλλαγµατικές διαφορές -- (5.010) 

Μερίδιο κέρδους/(ζηµίας) για το έτος    (42.114)       26.929 

   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου     209.102                -- 
 

Στις 4 Ιουλίου 2011 η θυγατρική Choice One Group Ltd (πρώην Acompli Ltd) προχώρησε σε 

αντίστροφη εξαγορά (reverse acquisition) του 83% του µετοχικού κεφαλαίου της W&O 

Events Ltd παραχωρώντας το 17% του µετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών Choice 

Healthcare Solutions Limited(πρώην Choice Pharma Uk) Choice Live Ltd και Choice Travel 

Team Ltd στην Western & Oriental Plc (Welby) κάτοχο του 100% του µετοχικού κεφαλαίου 

της W&O Events Ltd. Η  W&O Events Ltd δραστηριοποιείται στον τοµέα οργάνωσης 

συνεδρίων µε έδρα το Λονδίνο.  
 

24. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 
 

Το Συγκρότηµα 

 2011 2010 

 € € 

Τρέχουσες υποχρεώσεις   

Τραπεζικός δανεισµός     614.107     646.375 

   

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   

Τραπεζικός δανεισµός                --                  -- 

   

Σύνολο δανεισµού     614.107       646.375 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

24. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 
 Τα τραπεζικά δάνεια και τραπεζικά παρατραβήγµατα είναι εξασφαλισµένα ως εξής: 

 
• Με κυµαινόµενη επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του Συγκροτήµατος ύψους 

€100.000 . 

• Με προσωπικές εγγυήσεις για ποσό ύψους €510.000. 

 
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 36 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
25. 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 24. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ανάλυση δανείων κατά νόµισµα: 

  

Σε Ευρώ:   

Τραπεζικά δάνεια     549.513     502.392 

   

Σε στερλίνες:   

Τραπεζικά δάνεια        64.594     143.983 

   

     614.107     646.375 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

26. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 

Το Συγκρότηµα 
 2011 2010 

 € € 

   

Εµπορικοί πιστωτές  2.580.462 1.454.650 

Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα 1.728.529 853.241 

Αναβαλλόµενα έσοδα (Σηµ. 40) 10.702.469 1.846.314 

ΦΠΑ πληρωτέος       153.444      158.012 

   

    15.164.904   4.312.217 

 

Η Εταιρεία 

 2011 2010 

 € € 

   

Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα      81.888     76,886

 

Η εύλογη αξία των εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι 

η ίδια µε τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

  

Η έκθεση της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά µε 

εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών 

καταστάσεων.  
 

27. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 

 € € € € 

     

Εταιρικός φόρος 637.138 626.075 508.873 505.154 

Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών 168.000 168.00 168.000 168.000 

Έκτακτη εισφορά για την άµυνα          849        849           849          849 

     

   805.987  794.924   677.722  674.003 

     

28. ΠΟΣΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία 

   2011 2010 

 € € 

   

Options Eurocongress (Belgium) Sprl 11.749 11.749 

TTG Creations and Printing Limited             -- 10.316 

   

   11.749    22.065 

 

Τα πιο πάνω ποσά δεν φέρουν τόκο. 
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O.C. OPTIONS CHOICE PLC 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

 

29. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

 
Για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

περιλαµβάνουν: 

 

 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 
 2011 2010 2011 2010 

 € € € € 

     

Μετρητά στην τράπεζα και      

  στο ταµείο 3.746.428 580.146 8.142 652 

Τραπεζικά παρατραβήγµατα   (1.376.235)      (1.412.848)               --               -- 

     

       2.370.193       (832.702)        8.142           652 

 
Τα τραπεζικά παρατραβήγµατα φέρουν τόκο και είναι εξασφαλισµένα της αναφέρεται στη 

σηµείωση 25. 

 

Η έκθεση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο αναφορικά µε µετρητά 

και αντίστοιχα µετρητών γνωστοποιείται στη σηµείωση 36 των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 
 

30. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 

Οι λεπτοµέρειες των κύριων θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας της 31 ∆εκεµβρίου 2011 

παρουσιάζονται πιο κάτω: 
 

   Ποσοστό 

   συµµετοχής 

  Χώρα άµεσα & 

Όνοµα Κύρια δραστηριότητα εγγραφής έµµεσα 

   % 

Θυγατρικές της Εταιρείας    

    

Choice One Group 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 ∆ιοικητικές  υπηρεσίες Κύπρος 100 

Choice/Options Event Management Inc  Αδρανής Η.Π.Α. 100 

Θυγατρικές της Choice One Group 

Limited 

   

    

Choice Business Travel Limited Αδρανής Αγγλία 100 

Options Eurocongress (Belgium) Sprl Αδρανής  Βέλγιο 100 

Options Eurocongress UK Ltd  Κατοχή επενδύσεων  Αγγλία 100 

Choice Medical Communications Ltd  Αδρανής Αγγλία 100 

W & O Events Ltd ∆ιοργάνωση Εκδηλώσεων Αγγλία 83 

 

Θυγατρικές της W &O Events Ltd 

 

The Choice Travel Team Limited 

Choice Healthcare Solutions Limited 

Choice Live Ltd 

 

 

 

Κατοχή ακίνητου 

Ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες 

∆ιοργάνωση συνεδριών 

 

 

 

Αγγλία 

Αγγλία 

Αγγλία 

 

 

 

100 

100 

100 

 

 

Θυγατρικές της Healthcare Solutions Ltd    

    

Choice Pharma Sarl   ∆ιοργάνωση συνεδρίων  Ελβετία 100 

Choice Pharma Asia Pacific Plc Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Σιγκαπούρη 100 

Choice Pharma Taiwan Co Ltd  Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Ταϊβάν 100 

Choice Pharma Korea Ptc Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες  Κορέα 100 

Choice Pharma Medical Information    

  Consultancy (Shanghai) Co. Ltd Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες Κίνα 100 

Choice Pharma USA Inc Iατροφαρµακευτικές υπηρεσίες Η.Π.Α. 100 

Global Medical Advisory Services Ltd Αδρανής Αγγλία 100 

CP Choice Pharma International Services  

  Ltd 

 

Αδρανής 

 

Κύπρος 

 

100 

    

Θυγατρικές της Options Cassoulides   

  Management Services Limited 

   

    

Options Cassoulides Global Publishing    

   Limited 

Ιθύνουσα εταιρεία του τοµέα των 

εκδόσεων 

Κύπρος 100 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2011 
  

 

31. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
 

Το Συγκρότηµα 
 

Το ∆ιοικητκό Συµβούλιο της O.C. Options Choice Plc ενέκρινε στις 31 Ιουλίου 2011 την 

πώληση των εταιρειών του Εκδοτικού τοµέα της TTG Middle East & North Africa Ltd µαζι µε 

την θυγατρική της TTG Creations and Printing Limited. . Το τίµηµα πώλησης ανήλθε στις 

€120.000 και η ζηµία η οποία πραγµατοποιήθηκε από τη συναλλαγή αυτή ανήλθε στα 

€237.099. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της O.C. Options Choice Plc (πρώην Options Cassoulides Plc)  

ενέκρινε στις 22 ∆εκεµβρίου 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: 

 2011 2010 

 € € 
   

Υπεραξία 300.000 -- 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός  101.421 14.529.040 

Επενδύσεις διαθέσιµες της πώληση -- 3.417 

Αποθέµατα  -- 1.111.042 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 395.334 15.721.730 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 43.875 (2.259.861) 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   (180.756)    (7.150.417) 

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις  (299.972) (9.779.988) 

Αναβαλλόµενη φορολογία -- (794.323) 

Οφειλόµενη φορολογία      (2.803)       (12.321) 
   

Λογιστική αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων     357.099   11.368.319 
   

Σύνολο τιµήµατος      120.000    8.226.627 
   

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εισπράχθηκαν  120.000 8.226.627 

   

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών που εκποιήθηκαν    (43.875)   2.259.861 
   

Καθαρά µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που αποκτήθηκαν      76.125  10.486.488  

   

Ζηµία από εκποίηση θυγατρικών εταιρειών (Σηµ. 7)    237.099     3.141.692 

 



54 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε της 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

32. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 οι κυριότεροι µέτοχοι της Εταιρείας είναι οι κ.κ. Παύλος Σαββίδης 

και Ανδρέας ∆ράκου οι εταιρείες Jupiwind Limited και Commercial Asset Value, οι οποίοι 

κατέχουν άµεσα ή έµµεσα το 28,19%, 17,35%, 9,29% και 5,07% αντίστοιχα των µετοχών της 

Εταιρείας. Το υπόλοιπο 40,10% των µετοχών είναι ευρέως διεσπαρµένο. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν µε συγγενικά µέρη: 

 (α) Αγορές υπηρεσιών 

Το Συγκρότηµα 

Οι πιο πάνω συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν σε καθαρά εµπορική βάση.  Οι συµβουλευτικές 

υπηρεσίες ύψους €- 2011 (2010: €100.000) έχουν παρασχεθεί στο Συγκρότηµα από την 

Ελληνική εταιρεία Mad Dog Α.Ε., συµφερόντων του Εκτελεστικού Προέδρου κ. Παύλου 

Σαββίδη. 
 

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

Το Συγκρότηµα 

 2011 2010 

€ € 

Εισπρακτέα από:   

   

Συγγενικές εταιρείες:   

Cyprint Plc          5.389            10.022 

   

 

 

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 

20, 21 και 28. 

  2011 2010 

 Φύση συναλλαγών € € 

Συγγενικές εταιρείες Συµβουλευτικές υπηρεσίες              --       100.000 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

32. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) 
 

 (γ) Εισπρακτέα από ∆ιοικητικούς Συµβούλους  
 

 Το Συγκρότηµα 

 2011 2010 

 € € 

Παύλος Σαββίδης  315.559 235.341 

Αριστοτέλης Σαββίδης     136.165    147.702 

   

 

    451.724 

             

383.043 
 

Τα  πιο πάνω υπόλοιπα είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και φέρουν τόκο προς 5% ετησίως.  

Το συνολικό ποσό τόκου για το έτος 2011 που έχει χρεωθεί προς τους κ.κ. Παύλο Σαββίδη 

και Αριστοτέλη Σαββίδη ανέρχεται στα €11.775 και €6.484 αντίστοιχα. 
 

(δ) Αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων 
 

Η συνολική αµοιβή ∆ιοικητικών Συµβούλων ήταν ως εξής: 

 Το Συγκρότηµα Η Εταιρεία 

 2011 2010 2011 2010 

 € € € € 

     

∆ικαιώµατα   9.000   12.000   9.000   12.000 

     

     

Αµοιβές ως εκτελεστικοί Σύµβουλοι   43.200   43.200          --           -- 
 

(ε) Άλλες συναλλαγές  

Κατά τη διάρκεια του έτους, η θυγατρική εταιρεία Options Eurocongress UK Ltd 

προχώρησε στην πληρωµή ποσού ύψους €476.437 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). 

 

33. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

    Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε σηµαντικές συµβάσεις     

    µεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων ∆ιοίκησής της. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

 

34. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα άµεσα ή έµµεσα τα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 60(4) του Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 

2011 και στις 9 Μαΐου 2012 (5 µέρες πριν την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων) ήταν ως ακολούθως: 

 

Στα πιο πάνω ποσοστά περιλαµβάνεται η έµµεση συµµετοχή όπως ορίζεται από το άρθρο 

60(4) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. 

 

Η άµεση και έµµεση συµµετοχή των συµβούλων στο κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 

∆εκεµβρίου 2011 και 9 Μαίου 2012 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 ∆ράκου προκύπτει από την άµεση συµµετοχή του ίδιου µε 

11,33% και µε 6,02% από την έµµεση συµµετοχή του µέσω της άµεσης συµµετοχής των πιο 

κάτω συνδεδεµένων νοµικών και φυσικών προσώπων: 

 

 09/05/2012 31/12/2011 

 % % 

Παύλος Σαββίδης 28,19 28,19 

Ανδρέας ∆ράκου 17,35 17,35 

Κατερίνα Παπαµιχαλάκη -- -- 

Αριστοτέλης Σαββίδης -- -- 

Ιάκωβος Κωνσταντινίδης  -- -- 

Μιχάλης Κλεόπας  -- -- 

  % 

C.A.D.S. Holdings Ltd – συνδεδεµένη εταιρεία  0,71 

∆ώρα ∆ράκου – σύζυγος  3,15 

Αχιλλέας ∆ράκου– υιός  0,62 

Σταύρος ∆ράκου – υιός  0,62 

Χριστίνα ∆ράκου – θυγατέρα  0,62 

Ευδοκία Σταύρου – µητέρα  0,15 

Libra Holdings Group Public Company Ltd –    

  συνδεδεµένη εταιρεία  0,15 
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35. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Οι µετόχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας άµεσα ή 

έµµεσα, σύµφωνα µε το άρθρο 60(4) των Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου 

Νόµου στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 και στις 9 Μαίου 2012 (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 34 πιο πάνω. 
 
36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

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

Γενικά 
 

Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία εκτίθενται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από 

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχουν: 

 

(α) Κίνδυνος επιτοκίου 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

(ε)  Λειτουργικός κίνδυνος  
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του 

πλαισίου διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου του Συγκροτήµατος και της 

Εταιρείας. 

 09/05/2012 31/12/2011 

 % % 

Παύλος Σαββίδης 28,19 28,19 

Ανδρέας ∆ράκου 17,35 17,35 

Jupiwind Ltd 9,29 9,29 

Commercial Asset Value  5,07 5,07 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 

36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (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 ∆ιεύθυνση 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 

 

 2011 2010 

 € € 

   

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο   3,746,428   580.146 

   

   

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις      614,107   646.375 
 

Η Εταιρεία 

 

 2011 2010 

 € € 

   

∆άνεια και χρηµατοδοτήσεις                 --               -- 
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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 
 

36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (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 

 2011 2010 

 € € 

   

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 5.509.752 4.462.084 

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο   3.746.428    580.146 

   

   9.256.180 5.042.230 
 

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

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς εµπορικές απαιτήσεις: 

 2011 2010 

 € € 
   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 684.509 2.141.737 

Ανάκτηση επισφαλών απαιτήσεων (71.094) -- 

Πρόβλεψη έτους  --   522.246 

Εκποίηση θυγατρικών    279.450)  (1.979.474) 

   

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου      333.965       684.509 
 

Η Εταιρεία 

 2011 2010 

 € € 
   

Ποσά οφειλόµενα από θυγατρικές εταιρείες 4.699.582 5.890.925 

Ποσά οφειλόµενα από συγγενικές εταιρείες 5.389 5.389 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις       89.686    483.699 

   

  4.794.657 6.380.013 
 

Το Συγκρότηµα δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση µε τα εµπορικά εισπρακτέα. 
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36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (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 ∆ιεύθυνση του 

Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. 

 
Το Συγκρότηµα        

       

31 ∆εκεµβρίου 2011 

Λογιστική 

αξία 

Συµβατικές 

ταµειακές 

ροές 

Εντός 

3 µηνών 

Μεταξύ 

3 και 12 

µηνών 

Μεταξύ 

1-5 έτη 

Πέραν των 

5 ετών 

 € € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια 614.107 614.107 153.526 460.581   

Τραπεζικά   

Παρατραβήγµατα 1.376.235 1.376.235 344.059 1.032.176 -- -- 

Εµπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις   4.462.435   4.462.435 1.115.608   3.346.827                   --                  -- 

 

       

   6.452.777  6.452.777 1.612.893   4.839.584                   --                  -- 

       

31 ∆εκεµβρίου 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                   --                      --  

 
Η Εταιρεία         

       

31 ∆εκεµβρίου 2011 

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           81.888          81.888          20.472          61.416                   --                  -- 

 

           81.888           81.888         20.472          61.416                   --                  -- 
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36. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 
 

Η Εταιρεία (συνέχεια) 
 

       

31 ∆εκεµβρίου 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          57.644                   --                  -- 

 

 

     

     76.886 

     

        76.886        19.222         57.644                  --                                   -- 

 

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να 

κυµαίνεται λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες.  Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος 

προκύπτει όταν µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισµένα περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας του 

Συγκροτήµατος και της Εταιρείας. Το Συγκρότηµα και η Εταιρεία υπόκειται σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές και υπόλοιπα σε ∆ολάρια Ηνωµένων 

Πολιτειών. Η ∆ιεύθυνση του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυµάνσεις 

στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.  

 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που χρεώθηκαν στην ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 

εσόδων ανέρχονται σε  €70.916 (2010: €12.739 πίστωση). 

 

(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. 

 
∆ιαχείριση 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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Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 
37. 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 – 2011 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  

 € € € € 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση                  --                   --     1.026.437   1.026.437 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία - 2010 

 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο  

 € € € € 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση                 --                   --      1.026.437    1.026.437 

                   

38. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ 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 ∆εκεµβρίου 2011 και 2010 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 2011 2010 

 € € 

Πληρωτέες εντός ενός έτους 37.116 96.690 

Πληρωτέες µεταξύ ενός και πέντε ετών 184.000 121.714 

Πληρωτέες πέρα των πέντε ετών               --                 --   

   221.116      218.404 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 
 

 
38. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 

 

(ii) Νοµικές αγωγές εναντίον του Συγκροτήµατος και της Εταιρείας 
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν υπήρχαν αγωγές εναντίον της Eταιρείας και εταιρειών του 

Συγκροτήµατος. 

 

∆εν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις που απορρέουν από αγωγές ή 

άλλα θέµατα. 

 
 

39. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
 

∆εν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την περίοδο αναφοράς που να 

επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

 

40.  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α 

 

Αφορούν κυρίως το συνέδριο που διοργανώθηκε στο Buenos Aires µεταξύ 25-29 Μαρτίου 

2012 για τον παγκόσµιο σύνδεσµο αναισθησιολόγων. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε µε 

επιτυχία. 

 

 

41. ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

                  € 

   

Ζηµία έτους σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα  (2.274.529) 

 
 

 

Μείον:    

Άλλα έσοδα και µείωση προβλέψεων    481.257 

∆ιαφορά στην Ζηµιά από εκποίηση Θυγατρικής         308.924 

   

Ζηµία έτους ως η ενοποιηµένη κατάσταση    

συνολικών εσόδων     (1.484.348) 

   




