CYTA ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 62321/01ΑΣ/Β/07/037 Γ.Δ.ΜΗ: 7339191000, ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΛΔΩΦΟΡΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ 128 , ΑΘΗΝΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(δημοζιεσμένα βάζει ηοσ κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήζεις ποσ ζσνηάζζοσν εηήζιες οικονομικές καηαζηάζεις, ενοποιημένες και μη, καηά ηα ΓΛΠ)
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 ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ
ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. 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:
Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο:
Σύλζεζε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ:
Παηζαλίδης Υριζηόδοσλος ηοσ Γεωργίοσ
Μαραγκός Ανδρέας ηοσ πύροσ
Γεώργιος Κοσθάρης ηοσ Βάζοσ
Ριρής Άριζηος ηοσ Ανδρέα
Αναζηαζίοσ Σάζος ηοσ άββα
Ανηωνίοσ Ανηώνης ηοσ Κώζηα
Γεωργιάδης Νικόλας ηοσ Ανηώνη
Γιολίηη Έμιλσ ηοσ Πανίκοσ
Λαμπερηίδης Νεόθσηος ηοσ Ανηωνίοσ
ηασρινίδης Γιάννος ηοσ Ανδρέα
Φραγκίζκος Φράγκοσ ηοσ Μιταήλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )

Ννκαξρία Αζελώλ
01.01.13 - 31.12.13 01.01.12 - 31.12.12
89.894.977,26
90.279.028,02
26.276.785,11
26.432.105,80

www.cyta.gr

Κύθινο εξγαζηώλ
Μηθηά θέξδε / (δεκίεο)

Πρόεδρος ηοσ Γ. .
Ανηιπρόεδρος ηοσ Γ..
Γιεσθύνων ύμβοσλος
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..
Μέλος ηοσ Γ..

Εεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
Εεκίεο πξν θόξσλ
Εεκίεο κεηά από θόξνπο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεσο
Σπγθεληξσηηθά Σπλνιηθά έζνδα ρξήζεο

(13.526.142,52)
(17.884.514,14)
(16.626.808,63)
(72.571,06)
(16.699.379,69)

(15.844.052,87)
(20.248.728,22)
(20.622.703,03)
119.171,20
(20.503.531,83)

Καηαλέκνληαη ζε:
Μεηόρνπο Δηαηξείαο

(16.699.379,69)

(20.503.531,83)

(915,03)

(1.123,48)

Εεκίεο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθέο (ζε €)
Πξνηεηλόκελν Μέξηζκα αλά κεηνρή ( ζε € )

Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ:

3 Ηνπλίνπ 2014

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο:
Διεγθηηθή εηαηξεία:
Τύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

Φξπζνύια Γνύθα (ΑΜ ΣΟΔΛ 37551)
KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ
Με ζύκθσλε γλώκε-Θέκα έκθαζεο

Κέξδε/Εεκίεο πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (ποσά εκυρασμένα σε € )

175.760,54

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )
01.01.13-31.12.13

31.12.2013

31.12.2012

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

79.922.244,62
5.787.155,52
11.306.030,79
341.869,54
10.367.429,36
27.635.384,93
135.360.114,76

82.282.398,96
5.632.443,43
9.046.562,94
417.888,69
11.359.567,26
22.061.714,47
130.800.575,75

Αποηελέζμαηα ππο θόπων
Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο

182.500,00
120.717.500,00
(122.643.329,44)
(1.743.329,44)

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

Πξνβιέςεηο
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο Υπνρξεώζεηο

587.921,00
52.083.365,44

459.743,00
53.272.541,48

Δπηρνξεγήζεηο
Λνηπέο Μαθξνπξόζεζκεο Υπνρξεώζεηο
Βρατσπρόθεζμες Γανειακές Τποτρεώζεις
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

6.790.728,42
2.660.132,23
32.186.258,92
42.795.038,19

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

137.103.444,20
135.360.114,76

115.844.525,50
130.800.575,75

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

Μεηνρηθό θεθάιαην
Υπέξ ην άξηην
Λνηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
Σύνολο Καθαπήρ θέζηρ μεηόσων εηαιπείαρ (α)

Σύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

(2.523.015,83)

01.01.12-31.12.12

(17.884.514,14)

(20.248.728,22)

14.268.464,06
3.993.601,94

14.093.937,06
4.573.161,68

174.615,81
4.750.316,81

(4.097.450,24)
4.410.370,76

76.019,15
4.323.816,19

(141.172,05)
(4.565.012,60)

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)
επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ
θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Μείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
(Αύμεζε) απαηηήζεσλ
Αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ)

(1.044.638,84)

1.404.048,38

(1.797.547,64)

(2.898.330,80)

6.860.133,34

(7.469.176,03)

(12.202.875,49)
328.684,43
(15.000.000,00)
(26.874.191,06)

(26.603.403,24)
5.695,41
0,00
(26.597.707,83)

0,00
40.737.151,81
(21.915.232,62)
18.821.919,19

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

(1.192.138,53)
1.802.653,10
610.514,57

(266.951,94)
2.069.605,04
1.802.653,10

(Μείνλ):
Φξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα

ύνολο (εκροών) από λειηοσργικές δραζηηριόηηηες (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (ποζά εκθπαζμένα ζε € )

ύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ
Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Εεκηέο ρξήζεσο κεηά από θόξνπο
ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ

31.12.2013
14.956.050,25
0,00
(16.699.379,69)
(1.743.329,44)

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

(Αγνξά) / Μεηώζεηο ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Τόθνη εηζπξαρζέληεο
Γεζμεσμένες καηαθέζεις προθεζμίας
ύνολο (εκροών) από επενδσηικές δραζηηριόηηηες (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Καηαβνιέο δαλείσλ
ύνολο ειζροών από τρημαηοδοηικές δραζηηριόηηηες (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
1. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη, ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε ππεξθείκελε κεηξηθή εηαηξεία "Αξρή Τειεπηθνηλσληώλ Κύπξνπ"
2. Ζ Δηαηξεία πεξαίσζε θνξνινγηθά ηηο ρξήζεηο από ηελ ίδξπζε ηεο έσο θαη ην 2009 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3888/2010 θαη θαηά ζπλέπεηα νη κόλεο αλνηθηέο θνξνινγηθά ρξήζεηο είλαη απηέο ηνπ 2010 θαη ηνπ 2013 θαη σο
εθ ηνύηνπ νη θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο,γηα ηηο ρξήζεηο απηέο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο.Ζ Δηαηξεία έιαβε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Σπκκόξθσζεο ρσξίο επηθπιάμεηο από ηνλ λόκηκν ειεγθηή ηεο αλαθνξηθά κε ηηο
θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεώζεηο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012. Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 2013, βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εξγαζία δηαζθάιηζεο θνξνινγηθήο ζπκκόξθσζεο από ηνλ λόκηκν ειεγθηή βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ζ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο
είλαη όηη δελ ζα ππάξρνπλ επηθπιάμεηο από ηελ δηεθπαηξέσζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζε ζρέζε κε ην 2013.
3. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31/12/2013 αλεξρόηαλ ζε 789 άηνκα θαη ηελ 31/12/2012 ζε 767 άηνκα.
4. Δπί ηων πάγιων περιοσζιακών ζηοιτείων ηης εηαιρείας δεν σθίζηανηαι εμπράγμαηα βάρη.
5. Δηο βάξνο ηεο Δηαηξείαο εθθξεκεί αγσγή ύςνπο Δπξώ 752 ρηιηάδσλ,ηεο νπνίαο ην ηειηθό απνηέιεζκα,ζύκθσλα κε ηνλ λνκηθό ζύκβνπιν ηεο Δηαηξείαο, είλαη αβέβαην αλ θαη πεξηέρεη αξθεηά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
νδεγήζνπλ ην δηθαζηήξην ζε απόξξηςε ηεο θαηά ην κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ απαηηνύκελσλ θνλδπιίσλ.Καηά ζπλέπεηα νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ θακία πξόβιεςε γηα ηελ ππόζεζε απηή δηόηη δελ αλακέλεηαη
ζηελ παξνύζα θάζε θάπνηα ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηπρόλ αξλεηηθή έθβαζε.
6. Σπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε:
Τα πνζά πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24,
εκθαλίδνληαη παξαθάησ:
Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
283.998,19 €
Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
4.966.602,77 €
Απαηηήζεηο
326.021,17 €
Υπνρξεώζεηο
59.653.859,79 €
Ακνηβέο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
34.563,71 €
7. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζε ζπδεηήζεηο κε ηηο δηνηθήζεηο Κππξηαθώλ Τξαπεδώλ γηα ηελ δηεξεύλεζε ηπρόλ επηπηώζεσλ πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ ζηηο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο ηεο Δηαηξείαο ζε θππξηαθά ηξαπεδηθά ηδξύκαηα
ιόγσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο ησλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ πνπ ςεθίζηεθε πξόζθαηα απν ην Κππξηθό Κνηλνβνύιην.Ζ Γηνίθεζε εθηηκά όηη δελ ζα ππάξμεη θακία ζεκαληηθή επίπησζε από ηελ ελ ιόγσ
αλαδηάξζξσζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
8. Ο ινγαξηαζκόο ησλ πξνβιέςεσλ αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.
Αθήνα, 03 Ηουνίου 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
& ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ

Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΠΑΣΑΛΗΓΖ ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ
Αρ.Γιαβατηρίου Δ 306388/27.03.2008

ΓΔΩΡΓΗΟ ΚΟΤΦΑΡΖ
Αρ.Γιαβατηρίου Δ 187841/13.10.2005

ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ
ΑΓΣ. ΑΔ 144675/15.03.2007

ΣΤΛΗΑΝΟ ΓΗΑΚΟΤΜΑΣΟ
ΑΓΣ. ΑΕ 107581/30.01.2008

