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 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(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
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ποσά εκφρασμένα σε€ )
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:
Ευστάθιος Κιττής
Λοΐζος Παπαχαραλάμπους
Γεώργιος Κουφάρης
Χριστάκης Αντούνας
Νικόλας Γεωργιάδης
Αντώνης Αντωνίου
Χριστάκης Σωτηρίου
Γεώργιος Τσακκιστός
Άριστος Ριρής
Ανδρέας Φαντής
Γεώργιος Χαρή

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 ∆. Σ.
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύμβουλος
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.
Μέλος του ∆.Σ.

01.01.12 - 31.12.12 01.01.11 - 31.12.11
90.279.028,02
55.449.837,40
26.432.105,80
4.427.898,14

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικές (σε €)
Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή ( σε € )

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:

9 Απριλίου 2013

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 € )

(15.695.088,87)
(20.099.764,22)
(20.503.531,83)

(31.556.092,30)
(33.496.429,13)
(34.385.109,82)

(20.503.531,83)

(34.385.109,82)

(1.123,48)

(2.269,55)

(2.374.051,83)

(17.147.426,69)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε € )
01.01.12-31.12.12

31.12.2012

31.12.2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

82.282.398,95
5.632.443,43
6.764.425,96
417.888,69
11.359.567,26
24.343.851,46
130.800.575,75

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

Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις

182.500,00
120.717.500,00
(105.943.949,75)
14.956.050,25

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

Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

459.743,00
53.272.541,48

342.128,38
51.662.500,00

Επιχορηγήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.357.289,42
3.273.531,48
10.201.137,82
41.280.282,30

8.130.189,44
4.474.520,92
1.873.974,02
36.697.868,03

115.844.525,50
130.800.575,75

103.181.180,79
114.140.762,87

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

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

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

01.01.11-31.12.11

(20.099.764,22)

(33.496.429,13)

14.093.937,06
4.573.161,67

14.408.665,61
3.394.102,84

(4.097.450,24)
4.410.370,76

(1.105.352,92)
2.344.401,77

(141.172,05)
(4.565.012,60)

313.127,70
(12.206.648,11)

1.255.084,39

10.896.992,67

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(2.898.330,80)

(1.722.107,61)

Σύνολο (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(7.469.176,03)

(17.173.247,18)

(26.603.403,24)
5.695,41
(26.597.707,83)

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

24.500.000,00
14.769.864,53
(5.469.932,61)
33.799.931,92

18.000.000,00
15.000.000,00
0,00
33.000.000,00

(266.951,94)
2.069.605,04
1.802.653,09

(14.207.891,41)
16.277.496,45
2.069.605,04

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

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):

Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε€ )

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Καταθέσεις μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Ζημιές χρήσεως μετά από φόρους
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως

31.12.2012
10.959.582,08
24.500.000,00
0,00
(20.503.531,83)
14.956.050,25

31.12.2011
27.344.691,90
12.500.000,00
5.500.000,00
(34.385.109,82)
10.959.582,08

(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
Καταβολές δανείων
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 "Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου"
2. Η Εταιρεία περαίωσε φορολογικά τις χρήσεις από την ίδρυση της έως και το 2009 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3888/2010 και κατά συνέπεια οι μόνες ανοικτές φορολογικά χρήσεις είναι αυτές του 2010 και του 2012 και ως εκ
τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της,για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.Η Εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις από τον νόμιμο ελεγκτή της αναφορικά με τις φορολογικές της
υποχρεώσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεμβρίου 2011.Επιπλέον, αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2012,βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης
φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή βάση των διατάξεων του άρθρου 82 παρ.5 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι δεν θα υπάρχουν επιφυλάξεις από την διακπαιρέωση της
εργασίας αυτής σε σχέση με το 2012.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2012 ανερχόταν σε 767 άτομα και την 31/12/2011 σε 680 άτομα.
4. Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Εις βάρος της Εταιρείας εκκρεμεί αγωγή ύψους Ευρώ 752 χιλιάδων,της οποίας το τελικό αποτέλεσμα,σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας,είναι αβέβαιο αν και περιέχει αρκετά στοιχεία που θα μπορούσαν να
οδηγήσουν το δικαστήριο σε απόρριψη της κατά το μέρος τουλάχιστον των απαιτούμενων κονδυλίων.Κατά συνέπεια οι Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν καμία πρόβλεψη για την υπόθεση αυτή διότι δεν αναμένεται
στην παρούσα φάση κάποια σημαντική επιβάρυνση της Εταιρείας σε τυχόν αρνητική έκβαση.
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 ∆ΛΠ 24,
εμφανίζονται παρακάτω:
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
86.973,60 €
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
3.670.290,57 €
Απαιτήσεις
106.192,28 €
Υποχρεώσεις
22.193.211,75 €
Αμοιβές μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου
32.316,66 €
7. Η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις διοικήσεις Κυπριακών Τραπεζών για την διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν στις δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα λόγω
του προγράμματος αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών που ψηφίστηκε πρόσφατα απο το Κυπρικό Κοινοβούλιο.Η ∆ιοίκηση εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει καμία σημαντική επίπτωση από την εν λόγω αναδιάρθρωση στις
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
8. Ο λογαριασμός των προβλέψεων αφορά τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Αθήνα, 21 Μαίου 2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΙΤΤΗΣ
Αρ.∆ιαβατηρίου Ε187738/11.10.2005

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
Αρ.∆ιαβατηρίου Ε 187841/13.10.2005

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α∆Τ. ΑΕ 144675/15.03.2007

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Α∆Τ. ΑΖ 107581/30.01.2008

