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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διοικητικό συμβούλιο Ρολάνδος Λοίζου

Γιόλα Λοίζου

Σωτήρης Λοίζου

Γιώργος Πετρίδης

Ανδρέας Λοίζου

Γραμματέας Eταιρείας Ανδρέας Λοίζου 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές Μ. Παπαδάκης & Σία

Τραπεζίτες Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ

Τράπεζα Κύπρου Λτδ

Eurobank EFG Cyprus Ltd

Εγγεγραμμένο γραφείο Βηθλεέμ 69, Βιομηχ. Περιοχή Στροβόλου
Στρόβολος 2033, Λευκωσία
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Rolandos Enterprises Public Ltd και των θυγατρικών της εταιρειών (του Συγκροτήματος)
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Κύριες δραστηριότητες    
Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η
παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής, η εξωτερική διαφήμιση και
οι ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί
κίνδυνοι

Ο  κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το έτος 2011 μειώθηκε σε € 6.287.044 από € 6.795.444 το
έτος 2010.  Η ζημιά του Συγκροτήματος πριν την φορολογία για το έτος 2011 είναι € 311.434 σε σύγκριση
με κέρδος € 104.582 το έτος 2010. Η ζημιά κατά τομέα  πριν την φορολογία για το έτος 2011 σε σύγκριση
με το έτος 2010 ήταν ως ακολούθως:

• Tομέας επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής - ζημιά € 51.170 από κέρδος € 76.184
• Tομέας εξωτερικής διαφήμισης - ζημιά € 125.140 από ζημιά € 1.361
• Tομέας της ψηφιακής εκτύπωσης - ζημιά € 135.124 από κέρδος € 29.759

Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς του Συγκροτήματος το έτος 2011.  To
Συγκρότημα θα καταβάλει προσπάθειες να διατηρήσει τα αποτελέσματα για το έτος 2012 στα ίδια επίπεδα
με αυτά του 2011, παρόλη την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σε διεθνή και τοπική κλίμακα.  Το
Συγκρότημα έχει λάβει δραστικά μέτρα για την μείωση των εξόδων.

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα και οι ενέργειες που λαμβάνει για
αντιμετώπιση τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα και Μερίσματα
Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 7.  Το Διοικητικό Συμβούλιο
δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την διάρκεια της υπό εξέταση έτους.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας στην προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση η κα. Γιόλα Λοίζου
και ο κος. Σωτήρης Λοίζου αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για
επανεκλογή.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Στο παρόν στάδιο η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδική αναφορά  για
τους λόγους μη υιοθέτησης του, παρατίθεται μετά από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. 

Για συμμόρφωση με την νέα πρόνοια Β.3.1. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης οι αμοιβές των
Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2011 αναλύονται ως ακολούθως:

Υπό την εκτελεστική
ιδιότητα

Υπό την μη εκτελεστική
ιδιότητα

€ €

Ρολάνδoς Λοίζου 157.634 -
Γιόλα Λοίζου 81.280 -
Ανδρέας Λοίζου 50.557 -
Σωτήρης Λοίζου - 2.676
Γιώργος Πετρίδης            -          -

289.471  2.676

Άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω οδηγίας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει τα
ακόλουθα:-

• Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στις ετήσιες
εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2011 και των τελευταίων
δημοσιευθέντων ενδεικτικών αποτελεσμάτων του συγκροτήματος.

• Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου, η/ο σύζυγος, τα παιδιά τους και οι εταιρείες στις οποίες οι ίδιοι κατέχουν
άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση καθώς και η
διακύμανση των ποσοστών των μετοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο
31 Δεκεμβρίου, 2011 και 30 ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της
γενικής συνέλευσης παρουσιάζονται στην σημείωση 23 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.

• Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρονται και αναλύονται
στην σημείωση 19 των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

• Δεν υπάρχουν  τίτλοι του εκδότη που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς περιγράφονται στη σημείωση
28 των οικονομικών καταστάσεων.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Μ. Παπαδάκης & Σία, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα
παρέχουν τις υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την
αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Ρολάνδος Λοίζου
Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Λευκωσία, Κύπρος, 27 Μαρτίου 2012
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Rolandos Enterprises Public Ltd
επιβεβαιώνουμε ότι εξ΄όσων γνωρίζουμε:

(α) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Rolandos Enterprises Public Ltd για το οικονομικό έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7 μέχρι 30

(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και

(ii) Παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της
οικονομικής κατάστασης και του κέρδους ή ζημιών της Rolandos Enterprises Public Ltd
και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο
και

(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης
καθώς και της θέσης της Rolandos  Enterprises Public Ltd και των εταιρειών που περιλαμβάνονται
στους ενοποιημένους λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

...................................................
Ρολάνδος Λοίζου  

..............................................................
Γιόλα Λοίζου

..............................................................
Σωτήρης Λοίζου

..............................................................
Ανδρέας Λοίζου

..............................................................
Γιώργος Πετρίδης

Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

..........................................................................
Ηλίας Πουντουκίδης (Οικονομικός Διευθυντής)

Λευκωσία, 27 Μαρτίου 2012
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Rolandos  Enterprises Public Ltd (η
'Εταιρεία') και των θυγατρικών της (''το Συγκρότημα'') στις σελίδες 7 μέχρι 30, οι οποίες αποτελούνται από
την ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικών εσόδων και την ενοποιημένη κατάσταση των ταμειακών ροών του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που
να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων
σχετικών με την κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών
πολιτικών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε και
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές
καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των
οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου
των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Maria House, 1 Avlonos Street  Phone: +357 22 761362Managing Partner ‐ Michael Papadakis, BSc (Eng), FCA
1075 Nicosia, Cyprus Fax: +357 22 767543Partner ‐ Maria Papadaki, LLB, ACCA
P.O.Box 25601, 1311 Nicosia  info@offshore.com.cyPartner ‐ ,  ACAAndreas Ioannou BBA (Hons),
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOY ΕΛΕΓΚΤH 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (συνέχεια)

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής επίδοσής
του και των ταμειακών ροών του για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

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

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

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

• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  στις
σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,
αναφέρουμε ότι έχει γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις
παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της
έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άλλο Θέμα  

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

Μιχαλάκης Παπαδάκης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό
Μ. Παπαδάκης & Σία
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 27 Mαρτίου 2012
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝH KATAΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚOY EΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Σημ 2011 2010

€ €

Εισοδήματα       5 6.287.044 6.795.444

Κόστος πωλήσεων (3.521.351) (3.645.000)

Μεικτό κέρδος 2.765.693 3.150.444

Άλλα έσοδα   6 23.109 21.097

Έξοδα διοίκησης (2.286.895) (2.460.780)

Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (903.487)   (680.437)

Άλλα έξοδα                 -     (18.656)

(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες   7 (401.580) 11.668

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης   9  110.994  97.375

Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 10     (20.848)      (4.461)

(Ζημιά)/κέρδος πριν την φορολογία (311.434) 104.582

Φορολογία 11     (17.317)    (19.374)

Καθαρή ζημιά/(κέρδος) για το έτος                (328.751)      85.208

Λοιπά συνολικά έσοδα                 -               -

Συνολικά (έξοδα)/έσοδα  για το έτος   (328.751)     85.208

Αναλογεί σε:

Μετόχους μητρικής εταιρείας 12  (328.751)  92.517

Συμφέρον μειοψηφίας                 -    (7.309)

   (328.751)    85.208

(Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή που κατανέμεται 
στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (σεντ)

 
12       (0,61)         0,17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 Δεκεμβρίου 2011

Σημ 2011 2010

€ €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Aκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός 13  6.281.829  6.466.994

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα 15 2.330.599 2.448.492

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 16 4.409.149 4.601.132

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων 17     40.581     12.110

Επιστρεπτέοι φόροι 21  96.815  92.430

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 18  4.244.157  4.033.464

11.121.301 11.187.628

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 17.403.130 17.654.622

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια 
Μετοχικό κεφάλαιο 19 9.208.328 9.208.328

Άλλα αποθεματικά   46.590   46.590

Συσσωρευμένα κέρδη   5.843.054  6.252.975

15.097.972 15.507.893

Συμφέρον μειοψηφίας    (206.732)    (206.732)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14.891.240 15.301.161

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 20 1.900.442 1.737.910

Παρατραβήγματα τραπεζών    342.527 342.527

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 21     268.921     273.024

 2.511.890  2.353.461

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 17.403.130 17.654.622

Στις 27 Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd  ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 

.................................................. ...........................................................
Ρολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου                                      
Εκτελεστικός Πρόεδρος Σύμβουλος                                         

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 
      
 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Συσσωρευμένα
 κέρδη

Διαφορά
από μετατροπή

μετοχικού κεφαλαίου
σε Ευρώ Ολικό

Συμφέρον 
μειοψηφίας Ολικό

€ € € € € €
1 Ιανουαρίου 2011 9.208.328 6.252.975 46.590 15.507.893 (206.732) 15.301.161
Καθαρό κέρδος για το έτος - (328.751) - (328.751) - (328.751)
Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη
διανομή μερίσματος για το έτος 2009                -   (81.170)           -     (81.170)               -     (81.170)
31 Δεκεμβρίου 2011 9.208.328 5.843.054 46.590 15.097.972 (206.732) 14.891.240

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
Αναλογεί στους μετόχους της Εταιρείας

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Συσσωρευμένα
 κέρδη

Διαφορά
από μετατροπή

μετοχικού κεφαλαίου
σε Ευρώ Ολικό

Συμφέρον 
μειοψηφίας Ολικό

€ € € € € €
1 Ιανουαρίου 2010 9.208.328 6.228.897 46.590 15.483.815 (199.423) 15.284.392
Καθαρό κέρδος για το έτος - 92.517 - 92.517 (7.309) 85.208
Αμυντική εισφορά στη λογιζόμενη
διανομή μερίσματος για το έτος 2008                -   (68.439)           -     (68.439)               -     (68.439)
31 Δεκεμβρίου 2010 9.208.328 6.252.975 46.590 15.507.893 (206.732) 15.301.161

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας
Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν
μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και
εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Το ποσό αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται.
Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2011 2010

€ €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
(Ζημιά)/κέρδος πριν την φορολογία (311.434) 104.582

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού 687.618 728.248

(Κέρδος)/ζημιά από πώληση ακινήτων,  μηχανημάτων και εξοπλισμού (10.000) 18.656

Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 20.848 4.461

Πιστωτικούς τόκους (133.082) (136.361)

Χρεωστικούς τόκους      8.713      24.080

Ροή μετρητών από εργασίες πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης 262.663 743.666

Μείωση στα αποθέματα 117.893   3.924

Μείωση/(αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά   191.982 (370.116)

(Αύξηση)/μείωση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (49.319) 875.958

Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  162.533  (177.402)

Ροή μετρητών από εργασίες 685.752 1.076.030

Φορολογία που πληρώθηκε    (25.805)    (54.277)

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες 659.947 1.021.753

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (502.453) (261.469)

Είσπραξη από πώληση ακινήτων,  μηχανημάτων και εξοπλισμού 10.000 17.000

Κυβερνητική χορηγία  - 43.063

Είσπραξη τόκων   133.082   136.361

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες    (359.371)    (65.045)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενο μέρισμα   (81.170) (68.439)

Πληρωμή τόκων          (8.613)    (24.080)

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    (89.783)    (92.519)

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 210.793 864.189

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους    3.690.937 2.826.748

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους    3.901.730 3.690.937

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:   
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 4.244.257 4.033.464

Τραπεζικά παρατραβήγματα   (342.527)   (342.527)

3.901.730 3.690.937

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες 

Χώρα σύστασης 

Η εταιρεία Rolandos Enterprises  Ltd συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1994 ως ιδιωτική εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. με το όνομα Y & Z Cosmetics
(Neoderma) Ltd.  Στις 21 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Rolandos Enterprises Ltd. Στις
24 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.
113.  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2004
εγκρίθηκε  ψήφισμα αλλαγής ονόματος της Εταιρείας από Rolandos Enterprises Ltd σε Rolandos
Enterprises Public Ltd. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή
Στροβόλου, Στρόβολος 2033, Λευκωσία.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η
παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής, η εξωτερική διαφήμιση και
οι ψηφιακές εκτυπώσεις.

2. Λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες
τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Βάση ετοιμασίας 

Oι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση.

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής
των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα
αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός
ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση
με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από
αυτούς τους υπολογισμούς.

Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζονται στη
Σημείωση 4.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ

Κατά το τρέχον έτος το Συγκρότημα υιοθέτησε όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία
σχετίζονται  με  τις  εργασίες  του  και  είναι  εφαρμόσιμα  για  λογιστικές  περιόδους  που  αρχίζουν την
1 Ιανουαρίου 2011.

Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Συγκροτήματος.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων ορισμένα λογιστικά πρότυπα είχαν
εκδοθεί αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως η υιοθέτηση
αυτών των λογιστικών προτύπων σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.

Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις
της ιθύνουσας εταιρείας Rolandos Enterprises Public Ltd και των θυγατρικών εταιρειών που αναφέρονται
στην σημείωση 14.

Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα, άμεσα ή έμμεσα, ασκεί έλεγχο στην
οικονομική και λειτουργική τους πολιτική. Συνήθως στις εταιρείες αυτές κατέχεται πέραν του 50% των
δικαιωμάτων ψήφου.

Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία απόκτησης που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το
Συγκρότημα αποκτά τον έλεγχο των θυγατρικών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που
ο έλεγχος δεν υφίσταται. Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογίζεται με τη μέθοδο της αγοράς. Το κόστος
απόκτησης υπολογίζεται στη δίκαιη αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκαν, των
μετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν, κατά την
ημερομηνία της συναλλαγής, πλέον οποιοδήποτε κόστος που μπορεί να κατανεμηθεί άμεσα στην
απόκτηση των θυγατρικών. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που αποκτούνται με την εξαγορά αποτιμούνται αρχικά στη δίκαιη αξία την ημερομηνία της
απόκτησης, ανεξαρτήτως από οποιοδήποτε συμφέρον μειοψηφίας. Το πλεόνασμα του κόστους
απόκτησης πάνω από το μερίδιο του Συγκροτήματος στη δίκαιη αξία των αναγνωρίσιμων καθαρών
περιουσιακών στοιχείων της Θυγατρικής που αποκτήθηκε αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος
απόκτησης είναι μικρότερο της δίκαιης αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που
αποκτήθηκε, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων.

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας επί της αποκτώμενης οικονομικής μονάδος αρχικά
επιμετρώνται στην αναλογία της μειοψηφίας επί της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρισθέντων
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων.

Ακολουθήθηκαν ομοιόμορφες λογιστικές πολιτικές για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων όλων
των εταιρειών του Συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του
Συγκροτήματος απαλείφθηκαν πλήρως κατά την ενοποίηση.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για εμπορεύματα και υπηρεσίες μετά την αφαίρεση
του φόρου προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα του
Συγκροτήματος αναγνωρίζονται ως εξής:

• 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.

• Παροχή υπηρεσιών 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι υπηρεσίες με
αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες
που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

• Εισόδημα από ενοίκια 

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

• Πιστωτικοί τόκοι 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

• Πιστωτικά μερίσματα 

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα του Συγκροτήματος να
εισπράξει.

Aνάλυση κατά τομέα

Το Συγκρότημα κατά την διάρκεια του υπό εξέταση έτους είχε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς:

• Παραγωγή και εμπορία επαγγελματικών προϊόντων
• Υπηρεσίες εξωτερικής διαφήμισης 
• Ψηφιακές εκτυπώσεις

Η εμπορία των επαγγελματικών προϊόντων διεξάγεται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ωφελήματα υπαλλήλων 

Το Συγκρότημα και οι υπάλληλοι του συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος διαγράφονται στην περίοδο που
σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους
επισφαλείς χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο.  Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς
χρεώστες.  Οι εμπορικοί χρεώστες αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας για
επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει.

Έσοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή
των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

Έξοδα χρηματοδότησης 

Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται.

Μετατροπή ξένου νομίσματος 

• Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί το Συγκρότημα (''το νόμισμα λειτουργίας''). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης του
Συγκροτήματος.

• Συναλλαγές και υπόλοιπα

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

 

Φoρoλoγία

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες
περιόδους υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις
φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή
ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
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ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός 

Τα ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε
στοιχείου ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του.
Τα ετήσια πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:

        %
Κτίρια           4
Μηχαvήματα 10 - 20
Διαφημιστικές πινακίδες 10
Έπιπλα, εξoπλισμός και εγκαταστάσεις  10 - 20
Οχήματα 20

Δεv λoγίζεται απόσβεση πάvω στη γη.

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία της
κατάστασης οικονομικής θέσης εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού χρεώνονται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν
σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένονται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού.
Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη
λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες  

Οι κρατικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
αναγνωρίζονται με συστηματική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης
του στοιχείου ενεργητικού. Οι χορηγίες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία
θα συμμορφωθεί με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν.
Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα.

Χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον
ισολογισμό του Συγκροτήματος, από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

• Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει
απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
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περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

2. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στη
δίκαιη αξία τους κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία η οποία θεωρείται ως η χρηματιστηριακή
τιμή προσφοράς σύμφωνα με τις τιμές που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την πιο πάνω
ημερομηνία.

Οι επενδύσεις σε αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία
καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα, ως τέτοια θεωρείται η τιμή κτήσης.

Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

• Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται
από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα.  Στον
ισολογισμό, τα τραπεζικά παρατραβήγματα περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

• Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.

Αποθέματα 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο
είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον
οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο
διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που
εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

• Κίνδυνος τιμής αγοράς 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των
επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του
χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

 
• Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει το
Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια
εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση του
Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

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

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

• Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται
λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν
μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Συγκροτήματος. Το Συγκρότημα
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

• Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 
Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να
λειτoυργεί ως δρώσα oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την 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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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα
που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.

Το Συγκρότημα κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί
υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Το Συγκρότημα εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των
οφειλόμενων ποσών από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται
η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση
του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται
ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και
η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

• Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα 
Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα
βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας
υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει
σε κάθε κατηγορία.

Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση της
αξίας των αποθεμάτων είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της
πρόβλεψης αποθεμάτων εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

• 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.

• Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά,
προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή
διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση
της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με βάση τη δίκαιη αξία των συγκεκριμένων
στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ  ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

5. Ανάλυση κατά τομέα

Παραγωγή
 και εμπορία

επαγγελματικών
προϊόντων

Υπηρεσίες
εξωτερικής
διαφήμισης

Ψηφιακές
εκτυπώσεις Σύνολο

2011 € € € €

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις στην Κύπρο 1.762.141 1.720.019 1.363.970 4.846.130

Πωλήσεις στο εξωτερικό 1.869.103 - 2.421 1.871.524

Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος               -   (123.555)  (307.055)    (430.610)

3.631.244 1.596.464 1.059.336  6.287.044

Αποτελέσματα
Ζημιά από εργασίες (115.243) (131.076) (155.261) (401.580)

Μη κατανεμημένα έσοδα/(έξοδα):

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 110.994

Καθαρή ζημιά από επενδυτικές
δραστηριότητες     (20.848)

Ζημιά πριν από την φορολογία   (311.434)

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία 8.620.612 3.567.897 1.339.432 13.527.941
Μη κατανεμημένα περιουσιακά
στοιχεία   3.875.189

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.403.130

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις 761.888 1.058.905 348.570 2.169.363
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις     342.527

Σύνολο υποχρεώσεων  2.511.890

Άλλες πληροφορίες
Προσθήκες ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 283.211 139.099 80.143 502.453

Αποσβέσεις  ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 441.285 107.658 138.675 687.618

Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών
χρεωστών 138.293 631.774 189.290 959.357
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

5. Ανάλυση κατά τομέα (συνέχεια)

Παραγωγή
 και εμπορία

επαγγελματικών
προϊόντων

Υπηρεσίες
εξωτερικής
διαφήμισης

Ψηφιακές
εκτυπώσεις Σύνολο

2010 € € € €

Κύκλος εργασιών
Πωλήσεις στην Κύπρο 1.962.505 1.666.162 1.592.330 5.220.997

Πωλήσεις στο εξωτερικό 1.942.198 40.400 438 1.983.036

Πωλήσεις εντός του Συγκροτήματος               -    (96.760)  (311.829)    (408.589)

3.904.703 1.609.802 1.280.939  6.795.444

Αποτελέσματα
Κέρδος από εργασίες     10.490      3.942     (2.764) 11.668

Μη κατανεμημένα έσοδα:

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 97.375

Καθαρό κέρδος από επενδυτικές
δραστηριότητες      (4.461)

Κέρδος πριν από την φορολογία   104.582

Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία 9.118.429 3.457.696 1.555.445 14.131.570
Μη κατανεμημένα περιουσιακά
στοιχεία   3.523.052

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.654.622

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις    668.670    945.367   396.897 2.010.934
Μη κατανεμημένες υποχρεώσεις     342.527

Σύνολο υποχρεώσεων  2.353.461

Άλλες πληροφορίες
Προσθήκες ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

136.760 115.762 8.947 261.469

Αποσβέσεις  ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

435.436 143.418 149.394 728.248

Πρόνοια για διαγραφή επισφαλών
χρεωστών

138.293 403.210 124.872 666.375



21

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

6. Άλλα έσοδα 

2011 2010
€ €

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10.000 -

Εκπτώσεις ληφθείσες   576 577

Κυβερνητικές χορηγίες 1.064      -
Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών 10.018 18.428

Διάφορα έσοδα  1.451  2.092

23.109 21.097

7. (Ζημιά)/κέρδος από εργασίες         

Η (ζημιά)/κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά την (πίστωση)/χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:

€ €
Ενοίκια εισπρακτέα (71.770) (71.770)

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (10.000) -

Αποσβέσεις ακινήτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (σημ. 13) 687.618 728.248

Δικαιώματα συμβούλων 139.089 139.089
Παροχές προσωπικού συπεριλαμβανομένων και των συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα (σημ. 8)

1.789.134 1.848.094

Αμοιβή ελεγκτών 33.400 40.400
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη 303.000 47.266
Ενοίκια πληρωτέα 131.296 120.114
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 18.656

8. Κόστος προσωπικού

€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 1.789.134 1.848.094

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια του έτους 2011
και 2010 ήταν 79 και 82 αντίστοιχα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

9. Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης
2011 2010

€ €
Έσοδα χρηματοδότησης
Πιστωτικοί τόκοι 133.082 136.361
Συναλλαγματικό κέρδος          56        126

133.138 136.487

Μείον -
Έξοδα χρηματοδότησης
Τόκοι και έξοδα τράπεζας 10.520 28.803
Συναλλαγματική ζημιά 5.500 6.454
Τόκοι φορολογίας       6.124    3.855

  22.144  39.112
110.994  97.375

10. Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες
€ €

Καθαρή ζημιά δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  20.848  4.461

11. Φορολογία
€ €

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους -  4.026

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 17.317 15.251

Φόροι προηγούμενων ετών           -        97

Χρέωση έτους 17.317 19.374

Ο φόρος επί των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό
ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:

   2011 2010

€ €

Λoγιστική (ζημιά)/κέρδoς έτoυς πριv τη φoρoλoγία (311.434) 104.582

Φόρoς με βάση τoυς φoρoλoγικoύς συvτελεστές - 10.458

Φoρoλoγική επίδραση εξόδωv πoυ δεv εκπίπτoυv 78.950 81.548

Φoρoλoγική επίδραση εκπτώσεωv και εσόδωv πoυ δεv
φoρoλoγoύvται (83.070) (93.109)

Φορολογική επίδραση ζημιάς έτους 4.120 4.762

Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 17.317 15.251

Επιπρόσθετος φόρος - 367

Φόροι προηγούμενων ετών            -         97

Φoρoλoγία ως πιο πάνω  17.317 19.374
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

11. Φορολογία (συνέχεια)

Η εταιρεία και οι εξαρτημένες εταιρείες του Συγκροτήματος υπόκεινται σε εταιρικό φόρο με ποσοστό
10% πάνω στα φορολογητέα κέρδη.  Στη περίπτωση ζημιών, οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να
μεταφέρουν και να συμψηφίσουν τις ζημιές αυτές με τα κέρδη των επόμενων ετών χωρίς περιορισμό
και χωρίς να υπόκεινται σε οποιοδήποτε φορολογικό συντελεστή.

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

12. (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή

   2011 2010

(Ζημιά)/κέρδoς πoυ αvαλoγεί στoυς μετόχoυς (€)    (328.751)       92.517

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 
κατά την διάρκεια του έτους 54.166.636 54.166.636

 
Βασική και πλήρως κατανεμημένη (ζημιά)/κέρδος 
ανά μετοχή σε σεντ                  (0,61)               0,17

13. Ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός   

31/12/2011

ΓΗ, 
ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

€ € € € €

Κόστος 
1 Ιανουαρίου 6.176.262 6.556.668 1.555.842 720.425 15.009.197
Προσθήκες      38.349  73.116    207.360   183.628     502.453
Διαθέσεις               -   (279.459)               -            -    (279.459)
31 Δεκεμβρίου 6.214.611 6.350.325 1.763.202 904.053 15.232.191
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 1.620.882 5.327.167 1.198.954 395.200 8.542.203
Επιβάρυνση για το έτος    232.952 294.517 123.599 36.550  687.618
Διαθέσεις                -  (279.459)               -             -    (279.459)
31 Δεκεμβρίου 1.853.834 5.342.225 1.322.553 431.750  8.950.362
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 4.360.777 1.008.100   440.649 472.303  6.281.829
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ENΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

13. Ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός (συνέχεια)

31/12/2010

ΓΗ, 
ΚΤΙΡΙΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

ΕΠΙΠΛΑ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΟ

€ € € € €

Κόστος 
1 Ιανουαρίου 6.160.826 6.605.462 1.420.802 710.601 14.897.691
Προσθήκες      15.436    96.043    135.040   14.950     261.469
Διαθέσεις - (101.774) - (5.126) (106.900)
Κυβερνητική χορηγία               -     (43.063)               -             -     (43.063)
31 Δεκεμβρίου 6.176.262 6.556.668 1.555.842 720.425 15.009.197
Αποσβέσεις 
1 Ιανουαρίου 1.389.460 5.064.870 1.070.479 360.390 7.885.199
Επιβάρυνση για το έτος    231.422 333.541 128.475 34.810  728.248
Διαθέσεις                -     (71.244)               -             -     (71.244)
31 Δεκεμβρίου 1.620.882 5.327.167 1.198.954 395.200  8.542.203
Καθαρή λογιστική αξία
31 Δεκεμβρίου 4.555.380 1.229.501   356.888 325.225  6.466.994

Κυβερvητικές χoρηγίες για μηχαvήματα και εξoπλισμό αφαιρούνται από τηv τιμή κόστoυς. Οι
απoσβέσεις υπoλoγίζovται αφoύ αφαιρεθεί από τηv τιμή κόστoυς τo πoσό της κυβερvητικής χoρηγίας.
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

14. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

H χώρα σύστασης, η κύρια δραστηριότητα και το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταιρείας
παρουσιάζονται πιο κάτω:

Όνομα εταιρείας
Χώρα

Σύστασης
Κύρια

Δραστηριότητα
Ποσοστό

Συμμετοχής

Mega Print Colours by Rolandos Ltd Kύπρος Ψηφιακές εκτυπώσεις 100%

Μ.D.I. Beauty Centre Ltd Κύπρος Εμπορία επαγγελματικών
προιόντων για ινστιτούτα
αισθητικής

100%

Today’s Woman Cosmetics Ltd Κύπρος Παραγωγή και εμπορία
επαγγελματικών 
προιόντων για ινστιτούτα
αισθητικής

51%

Polytropo Advertising Ltd Κύπρος Εξωτερική διαφήμιση 100%
F.V. Panel Advertising Ltd                       Κύπρος      “                  ” 100%

Brilliantbigger Company Ltd (προηγoυμ.
Εvrima Advertising Office Ltd) Κύπρος

   
     “                 ” 100%

A and D Network Promotions Ltd             Κύπρος      “                 ” 100%
CO.B.S. Company Ltd                             Κύπρος      “                 ” 100%

15. Αποθέματα
2011 2010

€ €

Υλικά εκτύπωσης 88.722 131.126
Πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και επαγγελματικά πρoϊόvτα για
ινστιτούτα αισθητικής 2.241.877 2.317.366

2.330.599 2.448.492

Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.

16. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
2011 2010

€ €
Εμπορικά εισπρακτέα 3.712.870 3.743.410
Προκαταβολές και προπληρωμές  62.062  92.049
Άλλα εισπρακτέα     616.829 748.728
Επιστρεπτέος φόρος προστιθέμενης αξίας      17.388      16.945

4.409.149 4.601.132
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

17. Χρηματοοικονομικά  στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
 

2011 2010
€ €

1 Iανουαρίου 12.110 892.529
Προσθήκες 111.913       -
Διαθέσεις (62.594) (875.958)

 Αλλαγή στην δίκαιη αξία (20.848)    (4.461)
31 Δεκεμβρίου   40.581     12.110

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων είναι εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμούνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις
31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού επειδή αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς.

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των
αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης.  Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, οι αλλαγές στις δίκαιες
αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών.

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 

18. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών     

2011 2010

€ €

Μετρητά στο ταμείο 213.057 265.783

Μετρητά στην τράπεζα 4.031.100 3.767.681

4.244.157 4.033.464
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Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

19. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριμένο 
2011 2010

€ €
200.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 η καθεμιά 34.000.000 34.000.000

Εκδομένο και πλήρως εξοφλημένο    
€ €

54.166.630  συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας
€0,17 η καθεμιά  9.208.328  9.208.328

20. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 
2011 2010

€ €

Εμπορικοί πιστωτές 1.545.456 1.428.088
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα     110.057  89.711

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    163.759    151.672

Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή πληρωτέα     81.170     68.439

1.900.442 1.737.910

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου
η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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21. (Επιστρεπτέοι φόροι)/τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
2011 2010

€ €

Επιστρεπτέοι φόροι:

Εταιρικός φόρος  (96.815)  (92.430)

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις:

Εταιρικός φόρος   201.075 229.098

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα        67.846   43.926

268.921 273.024

22. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Η μητρική εταιρεία Rolandos Enterprises Pulic Ltd ελέγχεται άμεσα από τον κον. Ρολάνδο Λοίζου ο
οποίος κατέχει το 83,40% των μετοχών της Εταιρείας.  Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας εμφανίζονται
στην σημείωση 24.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

Αμοιβή συμβούλων 
Η συνολική αμοιβή των συμβούλων ήταν ως εξής:

 2011 2010

€ €

Αμοιβή εκτελεστικών συμβούλων 289.471 281.522

Αμοιβή μη εκτελεστικών συμβούλων     2.676     3.348

292.147 284.870
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23. Συμμετοχή συμβούλων στο κεφάλαιο της εταιρείας

Τo πoσoστό στo μετοχικό κεφάλαιo της Εταιρείας πoυ κατέχoυv κατά κυριότητα, άμεσα, ή έμμεσα,
τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, η σύζυγος και τα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 27
Μαρτίου 2012 (30 μέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής
Συνέλευσης), ήταν ως ακoλoύθως:

31/12/2011 27/03/2012
(%) (%)

Ρολάνδος Λοίζου 83,40 83,40

Γιόλα Λοίζου 0,09 0,09

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ δεv περιλαμβάvεται η έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει
μέσω τoυ πoσoστoύ πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Γιόλα Λoίζoυ.

Τo πoσoστό της κας Γιόλας Λoίζoυ αντιπροσωπεύει την έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει  μέσω τoυ
πoσoστoύ πoυ κατέχει ο πατέρας της, κος Ανδρέας Χριστοδουλίδης (50.179 μετοχές). 

24. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέρα του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011
και 27 Μαρτίου 2012 (30 μέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακoλoύθως:

31/12/2011 27/03/2012
(%) (%)

Ρολάνδος Λοίζου 83,49 83,49
Frou-Frou Investments Ltd 10,28 10,28

Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαμβάvεται η έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει από την
σύζυγό τoυ, κα Γιόλα Λoίζoυ μέσω του ποσοστού που κατέχει ο πατέρας της, κος Ανδρέας
Χριστοδουλίδης (50.179 μετοχές).

Στο ποσοστό της Frou-Frou Investments Ltd περιλαμβάνεται το ποσοστό που κατέχει ο κος Μιχάλης
Χατζηκυριάκος, κύριος μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Frou-Frou Investments Ltd.
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25. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης
Πέραν των συναλλαγών που αναφέρονται στην σημείωση 22, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη
σημαντική σύμβαση με το Συγκρότημα στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την διάρκεια του έτους που
έληξε την ημερομηνία αυτή στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, άλλα όργανα διοίκησης και
συνδεδεμένα τους πρόσωπα είχαν ουσιώδες συμφέρον. 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Εταιρείας σε σχέση με τις
δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, οι Σύμβουλοι  πιστεύουν ότι υπάρχει επαρκής
υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν αναμένουν ότι η Εταιρεία θα
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά μ' αυτό το θέμα σ' αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις. 

27. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

28. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ 
 
 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: Pολάνδος Λοίζου  
 Γιόλα Λοίζου  
 Ανδρέας Λοίζου  
 Σωτήρης Λοίζου  
 Γεώργιος Πετρίδης  
 
 
 
Γραμματέας Εταιρείας: Ανδρέας Λοίζου  
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές:  Μ. Παπαδάκης & Σία 
 Εγκεκριμένοι λογιστές 
  Αυλώνος 1 
 Κτίριο Μαρία 
 1075, Λευκωσία 
 Κύπρος 
 
 
Εγγεγραμμένο γραφείο:   Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου 
 Στρόβολος 2033, Λευκωσία 
  
  
 
 
Αριθμός εγγραφής:  64284 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για 
το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Κύριες δραστηριότητες 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η παραγωγή και 
εμπορία επαγγελματικών προϊόντων για ινστιτούτα αισθητικής. 

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι 
Ο  κύκλος εργασιών  της Εταιρείας για το έτος 2011 μειώθηκε σε € 3.631.244 από € 3.904.703 το έτος 2010. H 
Εταιρεία είχε ζημιά  πριν την φορολογία για το έτος  2011 € 1.002.482 σε σύγκριση με κέρδος € 94.955 το έτος 2010. 
Η ζημιά οφείλεται κυρίως στην ζημιά από μείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες. 
 
Η διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας το έτος 2011.  Η Εταιρεία 
καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει τα αποτελέσματα για το έτος 2012 στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011, πριν 
την διαγραφή της ζημιάς από μείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, Η Εταιρεία λαμβάνει 
δραστικά μέτρα για την μείωση των εξόδων. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή 
τους, αναφέρονται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 

Αποτελέσματα  
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 7.  Η καθαρή ζημιά για το έτος μεταφέρεται 
στα αποθεματικά.  

Μετοχικό κεφάλαιο  
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 

Διοικητικό Συμβούλιο 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.  
 
Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας, όλα τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρούν το 
αξίωμά τους. 
 
Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή αρμοδιοτήτων ή την αποζημίωση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 
Στο παρόν στάδιο η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδική αναφορά  για τους 
λόγους μη υιοθέτησης του, παρατίθεται μετά από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. 
 
Για συμμόρφωση με την νέα πρόνοια Β.3.1. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης οι αμοιβές των Διοικητικών 
Συμβούλων για το έτος 2010 αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 Υπό την εκτελεστική 

ιδιότητα 
Υπό την μη εκτελεστική

ιδιότητα
 € €
Ρολάνδoς Λοίζου  57.636 -
Γιόλα Λοίζου 81.280 -
Ανδρέας Λοίζου 37.597 -
Σωτήρης Λοίζου - -
Γιώργος Πετρίδης           -     -
 176.513     -
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Άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΟΔ190-2007-04  
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιο πάνω οδηγίας το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας δηλώνει τα ακόλουθα: 
 
• Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στις ετήσιες εξελεγμένες  

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2011 και των τελευταίων δημοσιευθέντων 
ενδεικτικών αποτελεσμάτων του συγκροτήματος. 

 
• Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που κατέχει κατά κυριότητα κάθε μέλος του διοικητικού     

συμβουλίου, η/ο σύζυγος, τα παιδιά τους και οι εταιρείες στις οποίες οι ίδιοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα    
τουλάχιστον 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση καθώς και η διακύμανση των ποσοστών των 
μετοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου, 2011 και 30 ημερών πριν από 
την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης παρουσιάζονται στην σημείωση 21 των  
οικονομικών καταστάσεων. 

 
• Αναλυτικές πληροφορίες ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρονται και αναλύονται στην 

σημείωση 17 των  οικονομικών καταστάσεων. 
 
• Δεν υπάρχουν  τίτλοι του εκδότη που να παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους κατόχους τους. 
 
• Δεν υπάρχουν οποιοιδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου από τους κατόχους τίτλων της εταιρείας. 

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 26 των 
οικονομικών καταστάσεων. 

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές   
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, Μ. Παπαδάκης & Σία, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να εξακολουθήσουν να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα 
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
 
Ανδρέας Λοίζου 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία, 27 Mαρτίου 2012  
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς 
Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι άλλοι 
υπεύθυνοι για τις οικονομικές καταστάσεις της Rolandos  Enterprises Public Ltd για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 7 μέχρι 25. 
 
(i) Καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (4), και  
 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και 
του κέρδους της Rolandos  Enterprises Public Ltd και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο και 
 
(β) η έκθεση συμβούλων παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της 
θέσης της Rolandos  Enterprises Public Ltd και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους 
λογαριασμούς ως σύνολο, μαζί με περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
……………………………………………. 
Pολάνδος Λοίζου 
 
 
……………………………………………… 
Γιόλα Λοίζου 
 
 
……………………………………………... 
Ανδρέας Λοίζου 
 
 
……………………………………………... 
Σωτήρης Λοίζου 
 
 
……………………………………………… 
Γεώργιος Πετρίδης 
 
 
Υπεύθυνος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων  
 
 
 
………………………………………………. 
Ηλίας Πουντουκίδης (Οικονομικός Διευθυντής) 
 
 
 
Λευκωσία, 27 Mαρτίου 2012 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
 

Προς τα Μέλη της Rolandos  Enterprises Public Ltd 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Rolandos  Enterprises Public Ltd (η 
'Εταιρεία') στις σελίδες 7 μέχρι 25, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στις 31 
Δεκεμβρίου 2011, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών του έτους 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

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

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



 
 
 
 
 

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

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 Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις 
οικονομικές καταστάσεις. 

 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας ΟΔ190-2007-04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, αναφέρουμε ότι έχει 
γίνει δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για τις πληροφορίες που αφορούν τις παραγράφους (α), (β), (γ), (στ) και (ζ) 
του άρθρου 5 της εν λόγω Οδηγίας, και αποτελεί ειδικό τμήμα της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Άλλο θέμα   
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και μόνο 
σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων 
Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή 
αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου 
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των 
θυγατρικών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
 
 
 
 
Μιχαλάκης Παπαδάκης 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό 
Μ. Παπαδάκης & Σία  
Εγκεκριμένοι λογιστές  
 
Λευκωσία, 27 Mαρτίου 2012 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
 
 
 
  2011 2010
 Σημ. € €
   
Εισοδήματα 5  3.631.244   3.904.703 
Κόστος πωλήσεων   (1.711.971)   (1.730.013) 
Μεικτό κέρδος   1.919.273   2.174.690 
   
Άλλα έσοδα 6  74.792   75.996 
Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 7  (960.394)   (5.231) 
Έξοδα διανομής και πωλήσεων   (456.684)   (512.516) 
Έξοδα διοίκησης    (1.652.624)   (1.723.512) 
Άλλα έξοδα   -   (3.126) 

(Ζημιά) / κέρδος από εργασίες 8  (1.075.637)   6.301 
   
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 9  73.155   88.654 

(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία   (1.002.482)   94.955 
   
Φορολογία 10  (11.362)   (12.170) 

Καθαρή (ζημιά) / κέρδος για το έτος    (1.013.844)   82.785 
 
Λοιπά συνολικά έσοδα   -   - 

Συνολικά έσοδα για το έτος    (1.013.844)   82.785 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
31 Δεκεμβρίου 2011 
 
 
 
   
  2011 2010
 Σημ. € €
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   
   
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12  5.207.433   5.365.507 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 13  3.173.383   4.130.819 

   8.380.816   9.496.326 
   
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού   
Αποθέματα 14  2.241.877   2.317.366 
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 15  1.093.163   1.144.436 
Εισπρακτέα από συνδεδεμένες εταιρείες 20  254.446   91.224 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 16  8.231   11.190 
Επιστρεπτέοι φόροι 19  80.863   76.478 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   2.623.770   2.663.378 

   6.302.350   6.304.072 
   
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   14.683.166   15.800.398 
   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
   
Ίδια κεφάλαια   
Μετοχικό κεφάλαιο 17  9.208.328   9.208.328 
Άλλα αποθεματικά   46.590   46.590 
Συσσωρευμένα κέρδη    4.920.914   5.973.934 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   14.175.832   15.228.852 
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 18  484.455   397.357 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες 20  22.879   174.189 

   507.334   571.546 
   
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   14.683.166   15.800.398 
 
Στις 27 Mαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos  Enterprises Public Ltd ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση.  
 
 
 
  
......................................... ................................................ 
Pολάνδος Λοίζου Γιόλα Λοίζου 
Σύμβουλος Σύμβουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
 
 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ

Συσσωρευμένα 
κέρδη Σύνολο

 Σημ. € € € €
   
      
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010    9.208.328  46.590  5.910.930   15.165.848 
   
Συνολικά έσοδα   
Καθαρό κέρδος για το έτος   -  -  82.785   82.785 
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη διανομή 
μερίσματος 11  -  -  (19.781)   (19.781) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 

1 Ιανουαρίου 2011   9.208.328  46.590  5.973.934   15.228.852 
   
Συνολικά έσοδα   
Καθαρή ζημιά για το έτος   -  -  (1.013.844)   (1.013.844) 
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη διανομή 
μερίσματος 11  -  -  (39.176)   (39.176) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011   9.208.328  46.590  4.920.914   14.175.832 
 
 
Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί 
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό ως μέρισμα. 
Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 17% (15% μέχρι 31 Αυγούστου 2011) 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 που ήδη 
διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
 
  2011 2010
  € €
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   
(Ζημιά)/ κέρδος πριν τη φορολογία   (1.002.482)   94.955 
Αναπροσαρμογές για:   
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   441.285   434.484 
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   -   3.126 
Ζημιές δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων   2.959   5.231 
Ζημιές δίκαιων αξιών σε άλλες επενδύσεις   957.436   - 
Πιστωτικούς τόκους   (82.399)   (101.626) 
Χρεωστικούς τόκους   190   1.065 
   
Ροή μετρητών από εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο 
κινήσεως   316.989   437.235 
Μείωση στα αποθέματα   75.489   3.043 
Μείωση/(αύξηση) στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά   51.273   (29.058) 
Αύξηση στα εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες   (163.222)   (35.894) 
Αύξηση / (μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές   87.098   (231.696) 
Μείωση στα ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες   (151.310)   (8.609) 
Ροή μετρητών από εργασίες   216.317   135.021 
Φορολογία που πληρώθηκε   (15.747)   (5.087) 

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες   200.570   129.934 
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   (283.211)   (136.760) 
Κυβερνητικές χορηγίες για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   -   43.063 
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   -   2.000 
Είσπραξη τόκων   82.399   101.626 

Καθαρή ροή μετρητών (για) / από επενδυτικές δραστηριότητες   (200.812)   9.929 
   
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Πληρωμή τόκων   (190)   (1.065) 
Πληρωμή αμυντικής εισφοράς σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος   (39.176)   (19.781) 

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (39.366)   (20.846) 
   
Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   (39.608)   119.017 
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:   
Στην αρχή του έτους   2.663.378   2.544.361 

Στο τέλος του έτους   2.623.770   2.663.378 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:  
 2011 2010
 € €
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο   2.623.770   2.663.378 
  2.623.770   2.663.378 
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα συστάσεως  
 
Η Εταιρεία Rolandos  Enterprises Public Ltd (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 11 Αυγούστου 1994 ως 
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113  
με το όνομα Y & Z Cosmetics (Neoderma) Ltd.  Στις 21 Ιανουαρίου 2000 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Rolandos 
Enterprises Ltd. Στις 24 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον περί Εταιρειών 
Νόμο, Κεφ. 113.  Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2004 
εγκρίθηκε ψήφισμα αλλαγής ονόματος της Εταιρείας από Rolandos Enterprises Ltd σε Rolandos Enterprises Public Ltd 
Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος 2033, Λευκωσία. 

Κύριες δραστηριότητες 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η παραγωγή και 
εμπορία επαγγελματικών προϊόντων  για ινστιτούτα αισθητικής. 

2. Λογιστικές πολιτικές  
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 

Βάση ετοιμασίας  
 
Η Εταιρεία ετοίμασε αυτές τις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας για συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου της Κύπρου. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ.113. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. όπως έχει 
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία της γης και των κτιρίων, των ακινήτων για επένδυση, των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Η Εταιρεία ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την Εταιρεία και τις θυγατρικές 
της (το 'Συγκρότημα').  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν από   το εγγεγραμμένο 
γραφείο της εταιρείας στη Βηθλεέμ 69, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου, Στρόβολος 2033, Λευκωσία. 
 
Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της μητρικής εταιρείας  πρέπει να τις διαβάσουν μαζί 
με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 
ώστε να λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των 
ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Συγκροτήματος. 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών 
της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του 
υπό αναφορά έτους.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 
Διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ   
 
Κατά το τρέχον έτος, η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που 
αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011.  Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 
της Εταιρείας. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών 
των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

Θυγατρικές εταιρείες  
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση. 

Αναγνώριση εισοδημάτων  
 
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για πωλήσεις προϊόντων μετά την αφαίρεση του φόρου 
προστιθέμενης αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται ως 
εξής: 

• Πωλήσεις προϊόντων                  
 

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

• Εισόδημα από ενοίκια  
 

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

• Πιστωτικοί τόκοι  
 

Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 

• Πιστωτικά μερίσματα  
 

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει. 
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Ωφελήματα υπαλλήλων  
 
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους 
μισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και 
περιλαμβάνονται στις παροχές προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για 
να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους 
τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και 
προηγούμενων ετών. 

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 
 
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς 
χρεώστες, όπου θεωρείται αναγκαίο.  Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Οι 
εμπορικοί χρεώστες αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν 
υπάρχει. 

Έσοδα χρηματοδότησης  
 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των 
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 

Έξοδα χρηματοδότησης  
 
Οι χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα επί δανείων για χρηματοδότηση της κατασκευής ή παραγωγής στοιχείων 
ενεργητικού που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρειάζεται να 
συμπληρωθεί και να ετοιμαστεί το στοιχείο για τη σκοπευόμενη χρήση του. Όλα τα άλλα έξοδα δανεισμού 
διαγράφονται. 

Μετατροπή ξένου νομίσματος  

(1) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται 

χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία 
('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το 
νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος 

που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την 
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο 
τέλος του έτους χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη 
χρηματικών στοιχείων όπως μετοχικοί τίτλοι που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς δίκαιης αξίας.  

Φορολογία  
 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι 
θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες 
που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. 
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  
 
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 
τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου 
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά 
απόσβεσης είναι τα ακόλουθα: 
  
 % 
Κτίρια 4 
Μηχανήματα 10 
Οχήματα 20 
Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
 
Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 
 
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν 
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  
 
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή 
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα 
στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην 
Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου 
ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού 
στοιχείου ενεργητικού.  
 
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται να 
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που 
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες   
 
Οι κρατικές χορηγίες οι οποίες λαμβάνονται για την απόκτηση μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 
αναγνωρίζονται με συστηματική και ορθολογική βάση στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης του 
στοιχείου ενεργητικού. Οι χορηγίες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η Εταιρεία  θα συμμορφωθεί 
με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι επιχορηγήσεις θα εισπραχθούν. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με 
έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα. 

Χρηματοοικονομικά μέσα  
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων 
του χρηματοοικονομικού μέσου. 
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Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για 
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτους όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 
το στοιχείο ενεργητικού έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της 
λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Οι επενδύσεις σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους 
κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η δίκαιη αξία η οποία θεωρείται ως η χρηματιστηριακή τιμή προσφοράς σύμφωνα με 
τις τιμές που δημοσιεύει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την πιο πάνω ημερομηνία. 
 
Οι επενδύσεις σε αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία τους η οποία καθορίζεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, ως τέτοια θεωρείται 
η τιμή κτήσης. 
 
Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο 
ταμείο και στην τράπεζα. 

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες 
 
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στη δίκαιη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι 
χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 
αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και 
τα έξοδα πώλησης. 

Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.  
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, 
συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

3.1 Κίνδυνος τιμής αγοράς  
 
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στις τιμές της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού, που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο 
τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο 
της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων. 

3.2 Κίνδυνος επιτοκίου  
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών 
στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη 
αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

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

3.4 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να 
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Δεν παρουσιάζεται πίνακας με την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των βασικών 
υποχρεώσεων εφόσον όλα τα υπόλοιπα οφείλονται εντός 12 μηνών και κατά συνέπεια, η λογιστική τους αξία είναι 
αντιπροσωπευτική των συμβατικών ταμειακών ροών τους και η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 

3.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας 
της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα 
νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώ. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

3.6 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της, ούτως ώστε, να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 
οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο 
έτος. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί 
σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν 
ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό 
έτος παρουσιάζονται πιο κάτω: 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  
 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών 
από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς 
χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι 
συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών 
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

• Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα  
 
Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και 
την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα βασίζεται στην 
προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία 
των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία. 
 
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων είναι 
συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων εξετάζονται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

• 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. Η Εταιρεία 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. 

• Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων  
 
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται 
χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Εταιρεία ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων 
αποτίμησης και κάνει υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς. Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού διαθέσιμων προς πώληση έχει 
υπολογιστεί με βάση τη δίκαιη αξία των συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται. 
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5. Εισοδήματα 
 2011 2010
 € €
Πωλήσεις εμπορευμάτων  3.631.244   3.904.703 

          3.631.244   3.904.703 

6. Άλλα έσοδα  
 
 2011 2010
 € €
Εκπτώσεις ληφθείσες  576   577 
Κυβερνητικές χορηγίες  1.064   - 
Εισπράξεις διαγραφέντων χρεωστών  -   2.657 
Ενοίκια εισπρακτέα  71.770   71.770 
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  1.382   992 

  74.792   75.996 

7. Ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες  
 
 2011 2010
 € €
Ζημιές δίκαιων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  (2.958)   (5.231) 
Ζημιά από μείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  (957.436)   - 

  (960.394)   (5.231) 

8. (Ζημιά) / κέρδος από εργασίες  
 
 2011 2010
 € €
Η (ζημιά) / κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω 
κονδυλίων:  
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.12)  441.285   434.484 
Παροχές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων υπό την 
εκτελεστική τους ιδιότητα  1.158.594   1.204.777 
Αμοιβή ελεγκτών   16.000   20.000 
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.12)  -   3.126 
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη  -   6.053 
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9. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης  
 
 2011 2010
 € €
Πιστωτικοί τόκοι  82.399   101.626 

Έσοδα χρηματοδότησης   82.399   101.626 
  
Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  5.500   6.180 
Τόκοι πληρωτέοι  190   1.065 
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης  3.554   5.727 

Έξοδα χρηματοδότησης   9.244   12.972 
  
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης  73.155   88.654 

 

10. Φορολογία  
 
 2011 2010
 € €
Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους   -   393 
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους   11.362   11.777 

Χρέωση έτους  11.362   12.170 
 
Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%. Επιπρόσθετα, το 75% των μεικτών ενοικίων που εισπράττει η Εταιρεία 
υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%. 
 
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15% 
(10% μέχρι 31 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17% (15% μέχρι 31 
Αυγούστου 2011). 

 

11. Μερίσματα  
 
 2011 2010
 € €
Αμυντική εισφορά σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος  39.176   19.781 

          39.176   19.781 
 
Τα μερίσματα που λογίζονται ότι πληρώνονται σε πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε 
εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 17% (15% 31 Αυγούστου 2011).  
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12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  
 
 Γη και κτίρια Μηχανήματα Οχήματα Έπιπλα και 

εξοπλισμός 
 Σύνολο 

 € € € € €
Κόστος       
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010  6.119.134  1.025.554  319.290   917.272   8.381.250 
Προσθήκες  15.436  5.344  -   115.980   136.760 
Πωλήσεις  -  -  (5.126)   -   (5.126) 
Κυβερνητικές χορηγίες  -  (43.063)  -   -   (43.063) 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 
1 Ιανουαρίου 2011  6.134.570  987.835  314.164   1.033.252  8.469.821
Προσθήκες  38.349  -  71.640   173.222   283.211 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011  6.172.919  987.835  385.804   1.206.474  8.753.032
   
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010  1.366.667  480.991  187.527   634.645   2.669.830 
Επιβάρυνση για το έτος  228.086  88.177  23.958   94.263   434.484 
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 
 1 Ιανουαρίου 2011  1.594.753  569.168  211.485   728.908  3.104.314
Επιβάρυνση για το έτος  229.620  85.408  25.698   100.559   441.285 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011  1.824.373  654.576  237.183   829.467  3.545.599
   
Καθαρή λογιστική αξία   

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011  4.348.546  333.259  148.621   377.007  5.207.433

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010  4.539.817  418.667  102.679   304.344  5.365.507
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13. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  
 
 2011 2010
 € €
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  4.130.819   4.130.819 
Χρέωση για απομείωση στην αξία  (957.436)   - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  3.173.383   4.130.819 
 
Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:  
 
Όνομα 
 

Χώρα συστάσεως Κύριες 
δραστηριότητες 

Συμμετοχή
%

    
Mega Print Colours by Rolandos Ltd Κύπρος Ψηφιακές εκτυπώσεις 100
Μ.D.I. Βeauty Centre Ltd  Κύπρος Eμπορία 

επαγγελματικών 
προϊόντων για 
ινστιτούτα αισθητικής 

100

Τoday's Woman Cosmetics Ltd Κύπρος Eμπορία 
επαγγελματικών 
προϊόντων για 
ινστιτούτα αισθητικής 

51

Polytropo Advertising Ltd Κύπρος Eξωτερική διαφήμιση 100
F.V. Panel Advertising Ltd  Κύπρος Eξωτερική διαφήμιση 100
Brilliantbigger Company Ltd  
(προηγoυμένως Evrima Advertising Office Ltd) 

 
Κύπρος 

 
Eξωτερική διαφήμιση 100

A and D Network Promotions Ltd Κύπρος Eξωτερική διαφήμιση 100
CO.B.S. Company Ltd Κύπρος Eξωτερική διαφήμιση 100

14. Αποθέματα  
 
 2011 2010
 € €
Έτοιμα προϊόντα  2.241.877   2.317.366 

  2.241.877   2.317.366 
 
Το κόστος πωληθέντων προϊόντων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο 'κόστος πωλήσεων' 
ανέρχεται σε €1.711.971 (2010: €1.730.013).  
 
Τα αποθέματα παρουσιάζονται σε τιμή κόστους.  

15. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά  
 
 2011 2010
 € €
Εμπορικά εισπρακτέα  1.009.755   1.035.377 
Προκαταβολές και προπληρωμές  16.581   13.986 
Δάνεια εισπρακτέα  4.765   3.025 
Προκαταβολές σε υπεργολάβους  62.062   92.048 

  1.093.163   1.144.436 
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16. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

 
 2011 2010
 € €
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  11.190   - 
Προσθήκες  -   16.421 
Αλλαγή στη δίκαιη αξία  (2.959)   (5.231) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  8.231   11.190 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 
εμπορεύσιμες αξίες που εκτιμούνται σε αγοραία αξία στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με τις 
επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου.  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού επειδή αναμένεται να 
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. 
Στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος, οι αλλαγές στις δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα έσοδα εργασιών. 
 
Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού γνωστοποιείται 
στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.  

 

17. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
 2011 2011 2010 2010
 Αριθμός 

μετοχών €
Αριθμός 
μετοχών €

Εγκεκριμένο  
Συνήθεις μετοχές του €0,17  η καθεμιά  200.000.000  34.000.000  20.000.000   34.000.000 
  
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου  
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   54.166.636  9.208.328  54.166.636   9.208.328 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   54.166.636  9.208.328  54.166.636   9.208.328 

 

18. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  
 
 2011 2010
 € €
Εμπορικοί πιστωτές  344.641   294.616 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  34.454   34.084 
Οφειλόμενα έξοδα  66.184   48.876 
Αμυντική εισφορά πάνω σε λογιζόμενη διανομή πληρωτέα  39.176   19.781 

  484.455   397.357 
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19. Επιστρεπτέοι φόροι   
 
 2011 2010
 € €
Εταιρικός φόρος  (104.027)   (98.027) 
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  23.164   21.549 

  (80.863)   (76.478) 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη: 

20.1 Αμοιβή Συμβούλων  
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 2011 2010
 € €
Δικαιώματα συμβούλων  73.988   73.988 
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα  102.524   108.400 

  176.512   182.388 

20.2 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη  
  2011 2010
Όνομα Είδος συναλλαγών € €
Today's Woman Cosmetic Ltd  Εμπορικές  30.699   30.699 
Mega Print Colours by Rolandos Ltd Εμπορικές  223.747   60.525 

   254.446   91.224 

20.3 Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένα μέρη 
  2011 2010
Όνομα Είδος συναλλαγών € €
Polytropo Advertising Ltd  Εμπορικές  22.879   174.189 

   22.879   174.189 
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21. Συμμετοχή συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας  
 
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα τέκνα τους στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 27 Μαρτίου 2012 (30 ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) ήταν ως ακολούθως: 
 
 31 Δεκεμβρίου 

2011 
27 Μαρτίου 

2012
 % %
Ρολάνδος Λοίζου                83,40              83,40 
Γιόλα Λοίζου                  0,09                 0,09 

 
Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ δεv περιλαμβάvεται η έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει μέσω τoυ πoσoστoύ 
πoυ κατέχει η σύζυγός τoυ, κα Γιόλα Λoίζoυ.  
 
Τo πoσoστό της κας Γιόλας Λoίζoυ αντιπροσωπεύει την έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει  μέσω τoυ πoσoστoύ πoυ 
κατέχει ο πατέρας της, κος Ανδρέας Χριστοδουλίδης (50.179 μετοχές).  

22. Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του κεφαλαίου  
 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 27 
Μαρτίου 2012 (30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησης για σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης) 
ήταν ως ακολούθως: 
 
 31 Δεκεμβρίου 

2011 
27 Μαρτίου 

2012
 % %
Ρολάνδος Λοίζου                83,49               83,49 
Frou-Frou Investment Ltd                10,28               10,28 

 
Στo πoσoστό τoυ κoυ Ρoλάvδoυ Λoίζoυ περιλαμβάvεται η έμμεση συμμετoχή πoυ πρoκύπτει από την σύζυγό τoυ, κα 
Γιόλα Λoίζoυ μέσω του ποσοστού που κατέχει ο πατέρας της, κος Ανδρέας Χριστοδουλίδης (50.179 μετοχές). 
 
Στο ποσοστό της Frou-Frou Investments Ltd περιλαμβάνεται το ποσοστό που κατέχει ο κος Μιχάλης Χατζηκυριάκος, 
κύριος μέτοχος και διευθυντής της εταιρείας Frou-Frou Investments Ltd. 

23. Σημαντικές συμβάσεις με όργανα διοίκησης  
 
Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε αξιόλογες συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των 
οργάνων διοίκησής της. 

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

25. Δεσμεύσεις  
 
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

26. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή στις σελίδες 5 και 6 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Στο παρόν στάδιο η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης λόγω υψηλών κόστων που θα επωμισθεί η
Εταιρεία σε περίπτωση οικιοθελούς υιοθέτησης του.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι της άποψης ότι τα
οικονομικά οφέλη του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης προς την μητρική εταιρεία και των εξαρτημένων της δεν θα
είναι ανάλογα των υψηλών κόστων που θα πρέπει να καταβληθούν.
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