CYTA ΔΙΙΑ ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΑΡ.Κ.Α.Δ. 62321/01ΑΣ/Β/07/037 , ΓΗΔΤΘΤΛΖ: ΙΔΩΦΟΡΟ ΘΖΦΗΗΑ 18 & ΓΘΤΕΖ, ΚΑΡΟΤΗ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΗ ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 01 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ 2010 ΔΩ 31 ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010
(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΓΙΠ)
Τα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο CYTA ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ. Σπληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθωηνύ Ειεγθηή Λνγηζηή.
ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Αξκόδηα Υπεξεζία - Ννκαξρία:
Δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο:
Σύλζεζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ:
Εσζηάζηος Κηηηής
Λοΐδος Παπαταραιάκποσς
Φώηηος Σαββίδες
Σηέιηος Ακερηθάλος
Χρηζηάθες Αληούλας
Νηθόιας Γεωργηάδες
Αληώλες Αληωλίοσ
Χαράιακπος Τζοσρής
Γεώργηος Τζαθθηζηός
Γεώργηος Χαρή
Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:
Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο:
Ειεγθηηθή εηαηξεία:
Τύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )
Ννκαξρία Αζελώλ
www.cyta.gr

Πρόεδρος ηοσ Δ. Σ.
Αληηπρόεδρος ηοσ Δ.Σ.
Δηεσζύλωλ Σύκβοσιος
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.
Μέιος ηοσ Δ.Σ.

(26.510.670,35) (20.600.627,16)
(27.197.453,09) (20.788.839,22)
(24.437.713,42) (19.185.772,96)

Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Εηαηξείαο

(24.437.713,42) (19.185.772,96)

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποσά εκυρασμένα σε € )

(1.745,55)
0,00

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Υπέξ ην άξηην
Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
Σύνολο Καθαπήρ θέζηρ μεηόσων εηαιπείαρ (α)
Πξνβιέςεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Δαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο
Επηρνξεγήζεηο
Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Σύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )

31.12.2010

31.12.2009

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

56.925.219,94
3.128.726,96
6.718.588,50
589.844,34
4.387.740,93
33.065.984,44
104.816.105,11

34.808.284,75
2.368.381,93
3.810.030,17
448.059,84
1.294.492,04
18.888.237,13
61.617.485,86

Ζημίερ ππο θόπων
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

01.01.0931.12.09

(27.197.453,09) (20.788.839,22)
10.049.308,20
659.405,96

6.305.172,08
142.251,75

(1.423.524,23)
718.626,96

(1.236.322,07)
220.720,15

(141.784,50)
(9.782.716,01)
9.383.302,57

470.791,20
(6.568.916,46)
10.092.155,68

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:
140.000,00
78.260.000,00
(51.055.308,10)
27.344.691,90
212.512,38
37.600.000,00
9.156.036,61
30.502.864,22
77.471.413,21
104.816.105,11

110.000,00
53.790.000,00
(26.617.594,68)
27.282.405,32
106.398,38
3.100.000,00
10.253.736,65
20.874.945,51
34.335.080,54
61.617.485,86

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )

ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ
Αύμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Κέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο
ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ

(1.744,16)
0,00

(16.461.362,15) (14.295.455,08)

01.01.1031.12.10
ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

01.01.09 31.12.09
13.830.679,48
(5.178.824,05)

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ
Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρε βαζηθά - (ζε €)
Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα αλά κεηνρή ( ζε € )

10 Μαίνπ 2011
Μηραήι Κόθθηλνο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701)
KPMG Οξθσηνί Ειεγθηέο ΑΕ
Με ζύκθσλε γλώκε

01.01.10 31.12.10
28.976.143,13
(2.187.537,13)

31.12.2010
27.282.405,32
24.500.000,00
(24.437.713,42)
27.344.691,90

31.12.2009
21.668.178,28
24.800.000,00
(19.185.772,96)
27.282.405,32

Αύμεζε απνζεκάησλ
Αύμεζε απαηηήζεσλ
Αύμεζε ππνρξεώζεσλ
(Μείνλ):
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Καηαβεβιεκέλνη Φόξνη
ύνολο (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά / Μεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Εηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ
ύνολο ειζροών / (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες
(β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Εηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Εηζπξάμεηο από αλαιεθζέληα δάλεηα
ύνολο ειζροών από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)
Καθαπή αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
Ταμειακά
πεπιόδος διαθέζιμα
(α)+(β)+(γ)και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

(557.012,05)
(151.882,07)
(25.261,23)
0,00
(18.317.107,42) (11.514.868,96)

(32.967.144,62) (20.137.140,50)
31.844,22
0,00

32.508,09
11.197.159,84

(32.935.300,40)

(8.907.472,57)

24.500.000,00
34.500.000,00
59.000.000,00
7.747.592,18
8.529.904,27
16.277.496,45

24.800.000,00
3.100.000,00
27.900.000,00
7.477.658,47
1.052.245,80
8.529.904,27

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε κεηξηθή εηαηξεία "Digimed Communications Ltd" ε νπνία είλαη εηαηξεία
εγθαηεζηεκέλε ζηελ Κύπξν θαη ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό θεθάιαην κε πνζνζηό 95,00%.
2. Η εηαηξεία, έρεη ππαρζεί ζε πεξαίσζε κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο , βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2008 ήηνη 1ε Υπεξδσδεθάκελε ρξήζε από 26-01-2007 έσο θαη 31-12-2008 θαη ηελ ρξήζε 2009.
3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31-12-2010 αλεξρόηαλ ζε 454 άηνκα θαη ηελ 31/12/2009 ζε 282 άηνκα.
4. Επί ηωλ πάγηωλ περηοσζηαθώλ ζηοητείωλ ηες εηαηρείας δελ σθίζηαληαη εκπράγκαηα βάρε.
5. Δελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη λα κελ έρνπλ ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ
Καηαζηάζεσλ.
6. Πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηα
ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΔΛΠ 24, εκθαλίδνληαη παξαθάησ:
Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
16.138,10
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
3.987.153,35
Απαηηήζεηο
42.096,07
Υπνρξεώζεηο
10.024.051,27
Ακνηβέο κειώλ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
37.740,00
7. Η εηαηξεία έρεη πξνβεί ζε αλαηαμηλόκεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2009, πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο απνηειεζκαηηθνύο ινγαξηαζκνύο, ώζηε λα είλαη απόιπηα ζπγθξίζηκεο νη δύν δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο (ζρεηηθή αλαθνξά
γίλεηαη ζηηο ζεκεηώζεηο ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζηα ζεκεία 21, 23, 25 θαη 30).
8. Δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ή θακία άιιε νπζηώδεο γηα ηνπο επελδπηέο πιεξνθνξία, πνπ λα επεξεάδνπλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ εδώ.
9. Ο ινγαξηαζκόο ησλ πξνβιέςεσλ αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.
Λευκωσία, 10 Μαίου 2011
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΔΤΣΑΘΙΟ ΚΙΣΣΗ
Αρ.Γιαβατηρίου Δ187738/11.10.2005

ΦΩΣΙΟ ΑΒΒΙΓΗ
Αρ.Γιαβατηρίου Δ089779/23.9.2003

ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ
ΑΓΣ. ΑΔ 144675

ΑΝΣΩΝΙΟ ΚΩΣΟΤΓΛΟΤ
ΑΓΣ. ΑΙ 695563

