CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 , ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
(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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 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
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ευστάθιος Κιττής
Λοΐζος Παπαχαραλάμπους
Φώτιος Σαββίδης
Στέλιος Αμερικάνος
Χριστάκης Αντούνας
Νικόλας Γεωργιάδης
Αντώνης Αντωνίου
Χαράλαμπος Τσουρής
Γεώργιος Τσακκιστός
Γεώργιος Χαρή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε € )

Νομαρχία Αθηνών
www.cyta.gr

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων
Ζημίες μετά από φόρους

Πρόεδρος του Δ. Σ.
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Διευθύνων Σύμβουλος
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.
Μέλος του Δ.Σ.

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή ( σε € )

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

30 Μαίου 2012

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Μιχαήλ Κόκκινος (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701)
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Με σύμφωνη γνώμη

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε € )

01.01.11 - 31.12.11 01.01.10 - 31.12.10
55.449.837,40
28.976.143,13
4.427.898,14
(2.187.537,13)
(31.556.092,30)
(33.496.429,13)
(34.385.109,82)

(26.510.670,35)
(27.197.453,09)
(24.437.713,42)

(34.385.109,82)

(24.437.713,42)

(2.269,55)

(1.745,55)

(17.147.426,69)

(16.461.362,15)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
01.01.11-31.12.11

31.12.2011

31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

70.922.870,57
4.836.560,70
5.916.619,73
276.716,64
8.901.663,22
23.286.332,01
114.140.762,87

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

Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α)

152.500,00
90.747.500,00
(79.940.417,92)
10.959.582,08

140.000,00
78.260.000,00
(51.055.308,10)
27.344.691,90

Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

342.128,38
51.662.500,00

212.512,38
37.600.000,00

Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8.130.189,44
4.474.520,92
38.571.842,05

9.156.036,61
0,00
30.502.864,22

103.181.180,79
114.140.762,87

77.471.413,21
104.816.105,11

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

01.01.10-31.12.10

(33.496.429,13)

(27.197.453,09)

14.408.665,61
3.394.102,84

10.049.308,20
659.405,96

(1.105.352,92)
2.344.401,77

(1.423.524,23)
718.626,96

313.127,70
(12.206.648,11)

(141.784,50)
(9.782.716,01)

10.896.992,67

9.383.302,57

(1.722.107,61)

(557.012,05)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβλημένοι Φόροι Εισοδήματος
Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

0,00

(25.261,23)

(17.173.247,18)

(18.317.107,42)

(30.114.149,98)
79.505,75
(30.034.644,23)

(32.967.144,62)
31.844,22
(32.935.300,40)

18.000.000,00
15.000.000,00
33.000.000,00

24.500.000,00
34.500.000,00
59.000.000,00

(14.207.891,41)
16.277.496,45
2.069.605,04

7.747.592,18
8.529.904,27
16.277.496,45

Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ζημιές χρήσεως μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως

31.12.2011
27.344.691,90
12.500.000,00
(28.885.109,82)
10.959.582,08

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

(Αγορά) / Μειώσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η υπερκείμενη μητρική εταιρεία "Cyta"
2. Η Εταιρεία, έχει υπαχθεί σε περαίωση με τις φορολογικές αρχές, βάσει των διατάξεων του Ν.3888/2010 για τις χρήσεις 2008 ήτοι 1η Υπερδωδεκάμηνη χρήση από 26-01-2007 έως και 31-12-2008 και την χρήση 2009. Για την
χρήση του 2010 η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές.Σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31-12-2011 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης
φορολογικής συμμόρφωσης από τον Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν πρόβλεψη για τυχόν
πρόσθετους φόρους αφού η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι σωρρευμένες φορολογικές ζημιές είναι ικανές να καλύψουν τυχόν φορολογικές διαφορές και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου δεν
αναμένεται να έχουν επίδραση στις οικονομικές κατάστασεις.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2011 ανερχόταν σε 680 άτομα και την 31/12/2010 σε 454 άτομα.
4. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και να μην έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των
Οικονομικών Καστάσεων.
6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24,
εμφανίζονται παρακάτω:
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
1.419.166,17 €
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
3.304.833,61 €
Απαιτήσεις
1.438.962,24 €
Υποχρεώσεις
12.757.512,33 €
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
38.460,00 €
7. Η Εταιρεία έχει προβεί σε αναταξινόμηση των κονδυλίων της χρήσης του 2010, ώστε να είναι απόλυτα συγκρίσιμες οι δύο διαχειριστικές χρήσεις (σχετική αναφορά γίνεται στις σημειώσεις των Οικονομικών
Καταστάσεων).
8. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα ή καμία άλλη ουσιώδης για τους επενδυτές πληροφορία, που να επηρεάζουν τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες και που θα μπορούσαν να αναφερθούν εδώ.
9. Ο λογαριασμός των προβλέψεων αφορά τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
10. Στα Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης περιλαμβάνεται και ποσό προορισμένο για αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5.500.000€, η οποία εγκρίθηκε από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας στις 27/04/2012.
Αθήνα, 29 Μαίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΤΤΗΣ
Αρ.Διαβατηρίου Ε187738/11.10.2005

ΦΩΤΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Αρ.Διαβατηρίου Ε089779/23.9.2003

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΔΤ. ΑΕ 144675

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΤΣΟΥΓΛΟΥ
ΑΔΤ. ΑΙ 695563

