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CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ποσά εκφρασμένα σε € )
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Νομαρχία Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.cyta.gr
26.01.07 - 31.12.08
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Κύκλος εργασιών
814.799,37
Σταύρος Κρεμμός
Πρόεδρος του Δ. Σ.
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
(3.189.510,09)
Παύλος Θεοδότου
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Φώτιος Σαββίδης
Διευθύνων Σύμβουλος
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(10.382.877,67)
Στέλιος Αμερικάνος
Μέλος του Δ.Σ.
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
(9.480.999,89)
Γρηγόρης Διάκου
Μέλος του Δ.Σ.
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους
(7.431.821,72)
Γεώργιος Κορφιώτης
Μέλος του Δ.Σ.
Κατανέμονται σε:
Ιωάννης Τσιατάλλας
Μέλος του Δ.Σ.
Μετόχους Εταιρείας
(7.431.821,72)
Τάκης Φέκκος
Μέλος του Δ.Σ.
Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή - (σε €)
0,00
Δημήτρης Φελλάς
Μέλος του Δ.Σ.
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
Γεώργιος Χαρής
Μέλος του Δ.Σ.
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
(8.450.557,73)
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 27 Απριλίου 2009
26.01.07 - 31.12.08
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Παναγιώτης Βασ. Πάτσης
Λειτουργικές δραστηριότητες
Ελεγκτική εταιρεία:
PKF - ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Κέρδη προ φόρων
(9.480.999,89)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Με σύμφωνη γνώμη
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε € )
Αποσβέσεις
1.932.319,94
31.12.2008 Προβλέψεις
61.579,38
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
21.818.296,56 επενδυτικής δραστηριότητας
(1.467.724,82)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
1.583.936,90 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
63.927,25
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2.149.428,71 Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
Αποθέματα
918.851,04 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
Απαιτήσεις από πελάτες
179.560,05 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
10.301.292,51 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(918.851,04)
-------------------------(6.000.564,81)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
36.951.365,77 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
================= (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
10.821.726,90
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
80.000,00 (Μείον):
(63.927,25)
Υπέρ το άρτιο
29.020.000,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-------------------------Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
(7.431.821,72) Σύνολο εισροών / (εκροών)
-------------------------- από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(5.052.514,34)
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)
21.668.178,28
-------------------------- Επενδυτικές δραστηριότητες
Προβλέψεις
61.579,38
(25.334.553,40)
Επιχορηγήσεις
4.399.881,21 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
965.805,03
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
10.821.726,90 Τόκοι εισπραχθέντες
-------------------------- Εισπράξεις επιχορηγήσεων
1.373.509
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
15.283.187,49
--------------------------------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
36.951.365,77
================= από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(22.995.239,86)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(ποσά εκφρασμένα σε € )
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
29.100.000,00
-------------------------31.12.2008 Σύνολο εισροών / (εκροών)
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (26.01.2007)
0,00 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
29.100.000,00
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
29.100.000,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους
(7.431.821,72) διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
1.052.245,80
-------------------------Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2008)
21.668.178,28
0,00
================= Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
-------------------------Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
1.052.245,80
=================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η παρουσιαζόμενη οικονομική χρήση της εταιρείας είναι η πρώτη υπερδωδεκάμηνη 6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν
χρήση και καλύπτει την χρονική περίοδο από 26.01.2007 έως 31.12.2008
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της ολικής 7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η μητρική
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας
εταιρεία "Digimed Communications Ltd" η οποία είναι εταιρεία εγκατεστημένη στην
χρήσης, που έχουν προκύψει απο συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα
Κύπρο και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 91,25%
μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, εμφανίζονται παρακάτω:
3. Η εταιρεία, δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 26.01.2007
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
33.542,50
- 31.12.2008.
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
2.952.981,42
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2008 ανερχόταν σε 144
Απαιτήσεις
33.542,50
άτομα.
Υποχρεώσεις
1.748.626,99
5. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
77.169,04
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2009
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΕΜΜΟΣ
Αρ. Διαβατηρίου Ε105382/9.1.2004

ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αρ. Διαβατηρίου Ε089779/23.9.2003

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ. ΑΕ 144675 - Αρ.Αδείας ΟΕ - Α' 48793

3745τύπος 2102724090

