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Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (''Αρχή'') στις σελίδες 73 μέχρι 
120, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και τις καταστάσεις συνολικών 
εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Oικονομικές Kαταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη 
εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ), τις απαιτήσεις των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (́ Ελεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983-2007 και του 
περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ. 302 και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει 
ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη των Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε 
τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και 
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 
με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να παράσχουν βάση για την 
ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλαξη.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 18 των οικονομικών καταστάσεων, η Αρχή προχώρησε στην αγορά μετατρέψιμου αξιογράφου 
της Cyta Hellas. Μέχρι την ημερομηνία της έκθεσής μας έγινε αγορά συνολικού ποσού €38,4εκ., εκ του οποίου τα €7,7εκ. 
δόθηκαν το 2012 χωρίς τη γραπτή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως αυτή προνοείται από τις διατάξεις του άρθρου 
18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ.302). Με βάση το νόμο αυτό, χρήματα της Αρχής τα οποία δεν απαιτείται 
όπως δαπανηθούν για την εξόφληση υποχρεώσεων ή για την εκπλήρωση καθηκόντων της Αρχής δύνανται να επενδυθούν σε 
αξιόγραφα μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις στο θέμα που περιγράφεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με 
επιφύλαξη, oι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της oικovoμικής κατάστασης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και της χρηματοοικονομικής επίδοσής της και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και 
τις απαιτήσεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ. 302.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ)
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
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Έμφαση Θέματος

Επισύρουμε την προσοχή στις σημειώσεις 34 (iv) και 37 των οικονομικών καταστάσεων οπού γίνεται αναφορά στις υφιστάμενες 
σημαντικές αβεβαιότητες για την κυπριακή οικονομία και τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Οι παράγοντες αυτοί 
και οι επιδράσεις των αποτελεσμάτων της απόφασης του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 για την Κύπρο, θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν αρνητικά τα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής. Η γνώμη μας δεν έχει 
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών 
Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου μας.
• Κατά τη γνώμη μας έχουν τηρηθεί από την Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι   
 οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο Κεφ. 302 πληροφορίες με  
 τον απαιτούμενο τρόπο.
 

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για το Συμβούλιο της Αρχής ως σώμα, τον Υπουργό Οικονομικών, 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και μόνο, σύμφωνα με τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών 
Νόμο Κεφ. 302, τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμους του 1983-2007 και σύμφωνα 
με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 
και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη, δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Έχουμε εκδώσει ξεχωριστή έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Αρχής και των θυγατρικών για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Χρίστος Β. Βασιλείου (FCA)
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

εκ μέρους και για λογαριασμό της

KPMG Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 

Εσπερίδων 14, 1087 Λευκωσία, Κύπρος
Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2013
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ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έχω εξετάσει την πιο πάνω έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, στις σελίδες 73 μέχρι 120 της Αρχής 

Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (1) του 

άρθρου 3 των περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (́ Ελεγχος Λογαριασμών) Νόμων και έχω ικανοποιηθεί ότι είναι η 

αρμόζουσα.

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας

Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2013
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 120 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Σημ.
Έσοδα	από	υπηρεσίες 4 451.763 473.982

Έξοδα λειτουργίας 5 (393.113) (401.840)

Μικτό	κέρδος	 58.650 72.142

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6 (1.857) (7.643)

Άλλα εισοδήματα 7 6.885 2.695

Κέρδος	από	εργασίες		 9 63.678 67.194

(Επιβολή) / Ακύρωση προστίμων 30 (5.584) 3.712

Έσοδα χρηματοδότησης 48.479 50.368

Έξοδα χρηματοδότησης (38.000) (38.869)

Καθαρά	έσοδα	χρηματοδότησης 10 10.479 11.499

Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 11 (20.949) (688)

Κέρδος	πριν	από	τη	φορολογία 47.624 81.717

Φορολογία 12 (7.349) (8.435)

Κέρδος	για	το	έτος 40.275 73.282

Λοιπά	συνολικά	έσοδα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - (Ζημία)/ Κέρδη δίκαιης αξίας 17 (2.167) 339

Λοιπά	συνολικά	έσοδα	για	το	έτος (2.167) 339

Συνολικά	έσοδα	για	το	έτος	 38.108 73.621
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Σ. Κιττής   Α. Ριρής     Γ. Κουφάρης
Πρόεδρος   Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής  Ανώτερος Διευθυντής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Σημ.
Mη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 369.581 382.478

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία 14 36.796 32.493

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 15 110.123 101.072

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16 1.480 1.480

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 17 3.757 2.587

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 42.020 17.156

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 21 24.961 24.398

Δάνεια εισπρακτέα 19 1.992 2.282

Σύνολο	μη	κυκλοφορούντων	περιουσιακών	στοιχείων 590.710 563.946

Κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία

Αποθέματα 7.457 6.882

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 20 128.152 124.903

Δάνεια εισπρακτέα 19 777 779

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 - 22.276

Γραμμάτιο Δημοσίου 13 εβδομάδων 22 100.704 -

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 21 - 7.342

Φορολογία εισπρακτέα 28 1.376 -

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 23 161.337 242.309

Σύνολο	κυκλοφορούντων	περιουσιακών	στοιχείων 399.803 404.491

Σύνολο	περιουσιακών	στοιχείων 990.513 968.437

Ίδια	κεφάλαια

Άλλα αποθεματικά 24 269 2.436

Αποθεματικό προσόδου 875.915 872.290

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων 876.184 874.726

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 25 386 723

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 26 6.736 5.749

Σύνολο	μη	τρεχουσών	υποχρεώσεων 7.122 6.472

Τρέχουσες	υποχρεώσεις

Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 25 341 343

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 27 106.866 86.783

Οφειλόμενη φορολογία 28 - 113

Σύνολο	τρεχουσών	υποχρεώσεων 107.207 87.239

Σύνολο	υποχρεώσεων 114.329 93.711

Σύνολο	ιδίων	κεφαλαίων	και	υποχρεώσεων 990.513 968.437

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2013.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Άλλα αποθεματικά

€΄000

Αποθεματικό 
προσόδου

€΄000

Ολικό

€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.097 859.008 861.105

Κέρδος  για το έτος - 73.282 73.282

Λοιπά συνολικά έσοδα έτους  339 - 339

Συνολικά έσοδα έτους  339 73.282 73.621

Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία - (60.000) (60.000)

339 13.282 13.621

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 2.436 872.290 874.726

Κέρδος για το έτος - 40.275 40.275

Λοιπά συνολικά έσοδα έτους  (2.167) - (2.167)

Συνολικά έσοδα έτους  (2.167) 40.275 38.108

Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία - (36.650) (36.650)

(2.167) 3.625 1.458

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 269 875.915 876.184

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 120 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Σημ.
Ροή	μετρητών	από	εργασίες

Κέρδος	για	το	έτος 40.275 73.282

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 48.529 52.431

Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) 73 (149)

Χρεόλυση άδειας κινητής τηλεφωνίας 14 1.089 1.089

Χρεόλυση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 14 13.236 15.130

Χρεόλυση αδειών χρήσης καταστημάτων 14 18 18

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (161) (297)

Πραγματικό επιτοκιακό ποσοστό που αφορά την χρεόλυσης τίτλων σταθερής απόδοσης (170) (14)

Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 15 20.949 688

Έσοδα από επενδύσεις 7 (53) (51)

Τόκοι εισπρακτέοι 10 (11.681) (11.454)

Τόκοι πληρωτέοι 10 386 517

Συνολικό έξοδο σχεδίου συντάξεων 8 21.653 29.113

Εισφορές εργοδότη στο σχέδιο συντάξεων 8 (20.548) (18.764)

Κάλυψη υποχρέωσης σχεδίου συντάξεων 8 - (4.240)

Φορολογία 12 7.349 8.435

Ροή	μετρητών	από	εργασίες	πριν	τις	αλλαγές	στο	κεφάλαιο	κίνησης 120.944 145.734

Αύξηση στα αποθέματα (575) (1.352)

Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (3.249) (20.086)

Αύξηση/(μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 25.757 (5.306)

Ροή	μετρητών	από	εργασίες 142.877 118.990

Φορολογία που πληρώθηκε (7.851) (10.760)

Καθαρή	ροή	μετρητών	από	εργασίες 135.026 108.230

Ροή	μετρητών	από	επενδυτικές	δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων 14 (11.838) (8.215)

Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (52.875) (63.766)

Πληρωμή για απόκτηση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 15 (30.000) (10.000)

Πληρωμή για απόκτηση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 (28.031) (13.803)

Είσπραξη από αποπληρωμές δανείων 292 -

Πληρωμή για την απόκτηση Γραμματίου του Δημοσίου 22 (100.704) -

Είσπραξη από πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων - -

Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 10.596 17.967

Είσπραξη από τη λήξη των επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 22.276 19.051

Τόκοι που εισπράχθηκαν 11.681 11.454

Έσοδα από επενδύσεις 53 51

Καθαρή	ροή	μετρητών	για	επενδυτικές	δραστηριότητες (178.550) (47.261)

Ροή	μετρητών	από	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες

Αποπληρωμή δανείων (339) (340)

Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική (ζημιά)/κέρδος (73) 149

Τόκοι που πληρώθηκαν (386) (517)

Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία 31 (36.650) (60.000)

Καθαρή	ροή	μετρητών	για	χρηματοδοτικές	δραστηριότητες (37.448) (60.708)

Καθαρή	(μείωση)/αύξηση	μετρητών	και	αντίστοιχων	μετρητών (80.972) 261

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 23 242.309 242.048

Μετρητά	και	αντίστοιχα	μετρητών	στο	τέλος	του	έτους 23 161.337 242.309

Οι σημειώσεις στις σελίδες 77 μέχρι 120 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (''Cyta'') είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε με το Νόμο 67 του 1954 (Κεφ. 

302 της Βασικής Νομοθεσίας), όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 20/1960, 34/1962, 25/1963, 54/1977, 98/1988, 21/1989, 

39(Ι)/1995, 20(Ι)/1998, 159(Ι)/2000, 149(Ι)2001, 136(Ι)/2002, 7(Ι)/2004, 164(Ι)/2004, 51(Ι)/2006, 117(Ι)/2006 και 17A/2011. 

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη, οι οποίοι διορίζονται από 

το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Διεύθυνση των Κεντρικών Γραφείων της Cyta είναι Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY 1396 Λευκωσία, Κύπρος.

Η κύρια δραστηριότητα της Cyta, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η  παροχή, συντήρηση και ανάπτυξη 

πλήρους τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

(α) Δήλωση συμμόρφωσης
  Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως 

αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

  Η Cyta ετοίμασε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ για τη Cyta και τις θυγατρικές της (το 

''Συγκρότημα'').  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μπορούν να ληφθούν  από τη Διεύθυνση των Κεντρικών 

Γραφείων της Αρχής που είναι στην Οδό Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY 1396 Λευκωσία, Κύπρος.

  Οι χρήστες αυτών των ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Cyta πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να λάβουν καλύτερη 

κατανόηση της οικονομικής κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Cyta και του 

Συγκροτήματος.

(β) Βάση επιμέτρησης
 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών
   Από την 1 Ιανουαρίου 2012, η Cyta υιοθέτησε όλα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτών των Προτύπων δεν έχει επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Cyta.  

  Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί, αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος που 

έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012:

  (i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
  • ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα Γνωστοποιήσεις' Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών περιουσιακών  

   στοιχείων  (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΠΧΑ 10 'Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1   

   Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΠΧΑ 11 'Κοινές Διευθετήσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

  (i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
  • ΔΠΧΑ 12 'Γνωστοποιήσεις για Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την  

   1 Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΠΧΑ 13 'Αποτίμηση της Εύλογης Αξίας' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) 'Παρουσίαση στοιχείων στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα', (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν  

   την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012). 

  • ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) 'Παροχές σε Εργαζόμενους' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1   

   Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΛΠ 27 (Αναθεωρημένο) 'Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά  

   την 1 Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΛΠ 28 (Αναθεωρημένο) 'Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και κοινοπραξίες' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που  

   αρχίζουν την ή μετά την Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΛΠ 32 (Τροποποιήσεις) 'Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών   

   υποχρεώσεων' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

  • Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009-2011 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013). 

  • ΔΠΧΑ 1 (Τροποποιήσεις): 'Κυβερνητικά Δάνεια' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου  

   2013).  

  • ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 'Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις'  'Γνωστοποιήσεις κατά την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9   

   (ισχύει  για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 

  • Μεταβατικές οδηγίες για ΔΠΧΑ 10, 11 και 12  (ισχύει το αργότερο από την αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης   

   ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014). 

  (ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
  • ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015). 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές 

περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Cyta εκτός από: 

  • Την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 που ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών  

   περιουσιακών στοιχείων. Η έκταση της επίπτωσης δεν έχει προσδιοριστεί. 

  • Η υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 θα αφαιρέσει την επιλογή λογιστικών πολιτικών για την αναγνώριση των   

   αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Η Cyta θα πρέπει επίσης να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της αλλαγής  στις αρχές μέτρησης  

   της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων
  Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από 

τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών και των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες 

παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί 

υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.

 Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις   

 αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την   

 περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο  

 και μελλοντικές περιόδους.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)
  Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις 

περιγράφονται πιο κάτω:

   • Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
     Η Cyta εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τους 

εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες είναι το ιστορικό 

αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο 

ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις 

για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται 

ανάλογα.

    • Προβλέψεις για πεπαλαιωμένα και βραδυκίνητα αποθέματα
     Η Cyta εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των προϊόντων και την ανάλογη 

αξία τους στην περίπτωση πώλησης.  Η πρόβλεψη για τα αποθέματα βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της 

διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση 

και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε κάθε κατηγορία.

     Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων 

είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων εξετάζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

   • Φορολογία
     Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες 

συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών. Η Cyta αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το 

κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων 

διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και 

αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.

   • Δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
     Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά, προσδιορίζεται 

χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Η Cyta ασκεί κρίση για την επιλογή διαφόρων μεθόδων αποτίμησης και κάνει 

υποθέσεις οι οποίες βασίζονται κυρίως στην κατάσταση της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση έχει υπολογιστεί με βάση την εύλογη αξία των 

συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται.

   • Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε εξαρτημένες/συνδεδεμένες εταιρείες
     Η Cyta αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε εξαρτημένες/ συνδεδεμένες εταιρείες όποτε 

υπάρχουν δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες όπως μείωση των εσόδων, 

τα κέρδη ή τις ταμειακές ροές ή δυσμενείς αλλαγές στην οικονομική ή την πολιτική σταθερότητα μιας συγκεκριμένης 

χώρας, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία  μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι 

συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των επενδύσεων σε εξαρτημένες/συνδεδεμένες εταιρείες μπορεί να έχει απομειωθεί, 

οι αναγνωρίσιμες μελλοντικές ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω εξαρτημένες/συνδεδεμένες εταιρείες 

συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για να καθορίσουν εάν η υποτίμηση στην εύλογη αξία τους είναι απαραίτητη.
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια)

   • Ωφελήματα αφυπηρέτησης
     Το κόστος ωφελημάτων για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με βάση αναλογιστικές εκτιμήσεις, 

κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παραδοχές για τους προεξοφλητικούς συντελεστές, τα ποσοστά μακροπρόθεσμης 

απόδοσης των επενδύσεων, το ρυθμό αύξησης των μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και τις μελλοντικές αυξήσεις 

στα ωφελήματα αφυπηρέτησης όπου είναι αναγκαίο. Η Cyta κάνει αυτές τις παραδοχές βασιζόμενη σε προσδοκίες της 

αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες εκτιμήσεις για κάθε παράμετρο, καλύπτοντας 

την περίοδο κατά την οποία η υποχρέωση θα διακανονιστεί. Λόγω της μακροχρόνιας φύσης των προγραμμάτων, οι 

παραδοχές αυτές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.

   • Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
     Η Cyta ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια επένδυση έχει υποστεί απομείωση στην αξία. 

Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η Cyta εκτιμά, μαζί με άλλους 

παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και την 

χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων 

παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

   • Απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων
     Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και αποσβένονται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από 

συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος αγοράς θεωρείται η δίκαιη τους αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ο έλεγχος 

αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες 

εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο. Όταν δεν είναι δυνατό να 

εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Cyta εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

   • Αξία επενδύσεων σε μη εισηγμένες εταιρείες
     Για την αποτίμηση των μη εισηγμένων επενδύσεων η Cyta χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι 

αυτοί στηρίζονται πάνω σε κάποιες υποθέσεις που γίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta με βάση τα δεδομένα 

της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς.

   • Απομείωση εμπορικής εύνοιας
     Κατά την εξέταση της απομείωσης της εμπορικής εύνοιας απαιτείται εκτίμηση της αξίας χρήσης των σχετικών μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών της Cyta στις οποίες η εμπορική εύνοια έχει κατανεμηθεί. Ο υπολογισμός της αξίας 

χρήσης βασίζεται πάνω σε υποθέσεις εκτίμησης των μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να προκύψουν από 

τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών και χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο υπολογίζεται η 

παρούσα αξία τους.

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
 Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€΄000) το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της Cyta.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα αποτελέσματα χρήσης και για την 

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της Cyta.

Εξαρτημένες εταιρείες
Οι επενδύσεις σε εξαρτημένες εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας τους, η 

οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση.

Συνδεδεμένες εταιρείες
Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι αυτές οι οντότητες στις οποίες η Cyta ασκεί σημαντική επιρροή αλλά όχι έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αρχών τους. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες αρχικά αναγνωρίζονται σε 

κόστος και μετέπειτα λογίζονται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που απορρέουν από 

συναλλαγές με τις συνδεδεμένες εταιρείες απαλείφονται έναντι της επένδυσης κατά την αναλογία του συμφέροντος της Cyta στην 

εκδότρια εταιρεία. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, αλλά 

μέχρι το βαθμό που δεν υπάρχει απόδειξη για απομείωση.

Συμμετοχές σε κοινοπραξίες
Κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός με τον οποίο η Cyta και άλλα μέρη αναλαμβάνουν μία οικονομική 

δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο, που σημαίνει ότι οι σχετικές προς τις δραστηριότητες αποφάσεις 

στρατηγικής χρηματοδότησης και λειτουργικής πολιτικής απαιτούν την ομόφωνη συγκατάθεση των μερών που ασκούν τον κοινό 

έλεγχο.

Όταν μία οικονομική μονάδα της Cyta δραστηριοποιείται άμεσα σε μια κοινοπραξία, η αναλογία της Cyta επί των από κοινού 

ελεγχόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προέκυψαν με άλλα κοινοπρακτούντα μέρη, αναγνωρίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης οικονομικής μονάδας και ταξινομείται σύμφωνα με τη φύση της. Υποχρεώσεις και έξοδα 

που προέκυψαν λόγω της συμμετοχής σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία λογιστικοποιούνται σε δεδουλευμένη 

βάση. Έσοδα από την πώληση ή τη χρήση, της συμμετοχής της Cyta, στο προϊόν των από κοινού ελεγχόμενων περιουσιακών 

στοιχείων και της αναλογίας των κοινοπρακτικών δαπανών αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη, τα 

συνδεδεμένα με τις συναλλαγές αυτές, θα εισρεύσουν προς ή από την Cyta και τα ποσά τους μπορεί να επιμετρηθούν αξιόπιστα.

Συμφωνίες κοινοπραξιών οι οποίες συνεπάγονται την ίδρυση μιας ξεχωριστής οικονομικής μονάδας στην οποία κάθε 

κοινοπρακτούν μέλος έχει μία συμμετοχή αναφέρονται ως από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες. Η Cyta παρουσιάζει τις 

συμμετοχές της στις από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες με τη χρησιμοποίηση της αναλογικής ενοποίησης εκτός εάν 

η επένδυση ταξινομείται ως διαθέσιμη προς πώληση, περίπτωση κατά την οποία η επένδυση λογιστικοποιείται σύμφωνα με το 

Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις». Η αναλογία 

της Cyta στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, στα έσοδα και τα έξοδα της από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας 

ενσωματώνεται στα κονδύλια όμοιας φύσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γραμμή προς γραμμή.

Κάθε υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας συμμετοχής της Cyta σε μια από κοινού ελεγχόμενη οικονομική μονάδα 

λογιστικοποιείται, σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Cyta, όπως η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση μιας 

θυγατρικής. Όταν η Cyta συναλλάσσεται με από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες, τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και 

ζημίες απαλείφονται κατά την αναλογία της Cyta στην κοινοπραξία.
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Αναγνώριση εισοδημάτων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που η Cyta έχει παραδώσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο 

συμφωνίας, το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Cyta.

Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά 

εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από 

εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Τα έσοδα της Cyta αναγνωρίζονται ως εξής:

	 	 • Έσοδα από υπηρεσίες
   Τα έσοδα από υπηρεσίες περιλαμβάνουν έσοδα από σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και λοιπές υπηρεσίες.

    Η Cyta λαμβάνει κυρίως έσοδα από την παροχή των εξής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών: τέλη πρόσβασης, χρήσης χρόνου 

ομιλίας, μηνυμάτων, τα τέλη διασύνδεσης, υπηρεσίες δεδομένων και την παροχή πληροφοριών, πώλησης τερματικού 

εξοπλισμού και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.

    Τα έσοδα των τελών πρόσβασης, χρήσης χρόνου ομιλίας και μηνυμάτων από τους συνδρομητές συμβολαίου 

αναγνωρίζονται όταν οι υπηρεσίες εκτελούνται. Όλες οι δεδουλευμένες μη τιμολογημένες υπηρεσίες αναγνωρίζονται 

κατά το τέλος της κάθε περιόδου. Οι εισπράξεις μη δεδουλευμένων υπηρεσιών αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενο 

εισόδημα. Τα έσοδα από την πώληση των προπληρωμένων καρτών κινητής τηλεφωνίας  αναγνωρίζεται όταν ο πελάτης 

χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας ή όταν λήξει η πίστωση.

   Τα έσοδα από τέλη διασύνδεσης αναγνωρίζονται κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών.

    Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων και την παροχή πληροφοριών αναγνωρίζονται όταν η Cyta έχει εκτελέσει τη σχετική 

υπηρεσία.

    Έσοδα από πωλήσεις τερματικού εξοπλισμού αναγνωρίζονται όταν η συσκευή παραδίδεται στον τελικό πελάτη και η 

πώληση θεωρείται πλήρης.

    Τα έσοδα από υπηρεσίες της συνδρομητικής τηλεόρασης αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που παρέχονται οι 

υπηρεσίες. Τα έσοδα από τις συνδρομές προέρχονται από την μηνιαία χρέωση των συνδρομητών των συνδρομητικών 

τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον Οργανισμό. Έσοδα από υπηρεσίες σε συνδρομητές που παρέχει η 

Cyta για υπηρεσίες περιεχομένου για λογαριασμό άλλων παρόχων αναγνωρίζονται ως μικτά έσοδα ή ως καθαρά έσοδα 

αφαιρωμένου των αμοιβών των παρόχων περιεχομένου ανάλογα με το αν η Cyta λειτουργεί ως κύριος πάροχος ή ως 

ενδιάμεσος πάροχος βάσει των υπογεγραμένων συμφωνητικών με τους παρόχους περιεχομένου.

	 	 • Εισόδημα από προμήθειες
   Το εισόδημα από προμήθειες αναγνωρίζεται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Cyta να εισπράξει.

  • Εισόδημα από ενοίκια
    Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την ουσία των 

σχετικών συμφωνιών.

  • Πιστωτικοί τόκοι
   Πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατ' αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)

  • Πιστωτικά μερίσματα
   Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Cyta να εισπράξει.

Ωφελήματα αφυπηρέτησης μόνιμου προσωπικού
Η Cyta παρέχει καθορισμένα ωφελήματα στο μόνιμο προσωπικό υπό μορφή ενός εφάπαξ ποσού, πληρωτέο με τον τερματισμό 

των υπηρεσιών του προσωπικού, που υπολογίζεται με βάση τις απολαβές, την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας.

Οι εισφορές για το σχέδιο αυτό γίνονται σε ετήσια βάση με σκοπό να δημιουργηθούν επαρκή αποθεματικά κατά τη διάρκεια της 

εργάσιμης ζωής των υπαλλήλων, έτσι ώστε να τους δοθεί το εφάπαξ ποσό με τον τερματισμό των υπηρεσιών τους.

Το κόστος των ωφελημάτων αφυπηρέτησης χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του 

προσωπικού και υπολογίζεται ετήσια από ανεξάρτητους διπλωματούχους αναλογιστές, με βάση την μέθοδο προβολής μονάδας 

(projected unit method), με σκοπό να δημιουργηθούν επαρκή αποθεματικά.

Τυχόν πλεονάσματα ή ελλείμματα που προκύπτουν από διαφορές μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών αποδόσεων 

των επενδύσεων και άλλων αναλογιστικών υποθέσεων διαγράφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε περίοδο ίση με 

την μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων της Cyta, που είναι για το τρέχον έτος 17,68 χρόνια. Η πλέον πρόσφατη 

ανεξάρτητη αναλογιστική εκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ωφελήματα αφυπηρέτησης ωρομίσθιου προσωπικού
Η Cyta συνεισφέρει στο Ταμείο Προνοίας Τακτικού Ωρομίσθιου Προσωπικού Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για κάθε ωρομίσθιο 

της υπάλληλο ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει τουλάχιστον 18 μήνες συνεχούς υπηρεσίας ως 

έκτακτο ή/και ωρομίσθιο προσωπικό.  Η συνεισφορά του υπαλλήλου είναι 5% επί των μηνιαίων απολαβών και η συνεισφορά του 

εργοδότη 5%. Tο κόστος συνεισφοράς του εργοδότη χρεώνεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους.

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναφέρονται στην ονομαστική τους αξία πλέον τόκους μείον τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

η οποία θεωρείται η εύλογη τους αξία. Εμπορικές και άλλες απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον 

γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένες επισφαλείς απαιτήσεις, όπου θεωρείται αναγκαίο. Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας που ισούται με τη σημερινή αξία της αναμενόμενης ταμειακής ροής.

Έσοδα χρηματοδότησης
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων 

εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

Έξοδα χρηματοδότησης
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης μέσα στην οποία πραγματοποιείται.

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την 

ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και 

από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα (συνέχεια)
Χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγμα μεταφράζονται σε Ευρώ με βάση την 

τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία αναφοράς. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταφέρονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων και παρουσιάζονται ξεχωριστά όταν κρίνονται σημαντικές, εκτός από συναλλαγματικές διαφορές 

που προκύπτουν από μεταβολές στην ισοτιμία μεταξύ ξένων νομισμάτων και του Ευρώ αναφορικά με δάνεια που αποκτήθηκαν 

σε ξένο νόμισμα με σκοπό την προστασία από συναλλαγματικό κίνδυνο που σχετίζεται με εισοδήματα εισπρακτέα στο ίδιο 

νόμισμα.

Τέτοιες συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται με βάση το ''Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Μέτρηση'', όπου το μέρος της συναλλαγματικής διαφοράς που απορρέει από την αποτελεσματική προστασία 

του συναλλαγματικού κινδύνου (effective portion) μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό και το μέρος της συναλλαγματικής 

διαφοράς που δεν απορρέει από την αποτελεσματική προστασία του συναλλαγματικού κινδύνου (ineffective portion) 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το υπόλοιπο του αποθεματικού αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το υπόλοιπο 

των δανείων σε ξένο νόμισμα και τις νομισματικές ισοτιμίες στο τέλος κάθε έτους. 

Φορολογία
Το έξοδο της φορολογίας αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους υπολογίζονται με βάση 

το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές 

και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει 

οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων 

ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο χρησιμοποιούνται για τον 

καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα 

κέρδη θα είναι διαθέσιμα έvαντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν vα χρησιμοποιηθούν.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού 

τρέχοντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή.

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.

(α) Το κόστος περιλαμβάνει την τιμή κτήσης και οποιαδήποτε άλλα άμεσα έξοδα για να καταστούν τα στοιχεία λειτουργήσιμα. 

  Έργα που εκτελούνται από την ίδια την Cyta αποτιμούνται κατά έργο και περιλαμβάνουν υλικά, άμεσα εργατικά και άλλα 

συναφή έξοδα.

 Έξοδα δανεισμού για την απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού κεφαλαιοποιούνται στο έτος που εγείρονται.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
 Έξοδα για επισκευές και ανανεώσεις διαγράφονται στο έτος που εγείρονται.

(β) Οι αποσβέσεις εκμισθωμένων ακινήτων, υπολογίζονται με ισόποσες μηνιαίες επιβαρύνσεις έτσι ώστε να διαγράφεται το   

 κόστος στην περίοδο εκμίσθωσης ή το αργότερο σε 33 χρόνια.

(γ) Η απόσβεση των προκατασκευασμένων κτιρίων, τα οποία ανεγείρονται σε ιδιόκτητη ή εκμισθωμένη γη, υπολογίζεται με   

 βάση την επωφελή περίοδο χρήσης τους η οποία είναι 5 χρόνια.

Για την απόσβεση των υπόλοιπων στοιχείων πάγιου ενεργητικού γίνεται πρόβλεψη από την Cyta για να διαγραφεί το κόστος 

μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των στοιχείων με ισόποσες μηνιαίες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης 

ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους ως εξής:

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στα γήπεδα και στα έργα τέχνης.

Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται στην ημερομηνία αναφοράς. 

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται 

αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 

στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Cyta μεγαλύτερα 

από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις 

αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου. 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη 

λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 

Στις αφαιρέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λογίζεται απόσβεση μέχρι τον προηγούμενο μήνα της απόσυρσης.

Έτη

Ιδιόκτητα κτίρια 20 - 50

Κτίρια πάνω σε εκμισθωμένα γήπεδα 3 - 33

Προκατασκευασμένα κτίρια 5

Εξοπλισμός σταθερών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 5 - 15

Συστήματα μετάδοσης 5 - 10

Δίκτυο πρόσβασης 7 - 30

Κινητή τηλεφωνία 3 - 10

Συστήματα ασφάλειας και πυρασφάλειας 6 - 10

Δορυφορικοί σταθμοί 7 - 15

Υποβρύχια καλώδια 15

Οχήματα 7

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου 8

Τερματικές συσκευές και εργαλεία 3 - 10

Περιφερειακός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 3

Κεντρικός εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστήματα πληροφορικής 5

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός 10

Εξοπλισμός ομαδοποιημένων προϊόντων 5 - 8
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Αναβαλλόμενο εισόδημα
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που αφορούν μεταγενέστερη οικονομική περίοδο.

Άδεια κινητής τηλεφωνίας 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με άδειες λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στην Cyta και που αναμένεται ότι θα 

δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 

Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή της άδειας λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας είναι 20 έτη. 

Υπεραξία καταστημάτων

Η υπεραξία καταστημάτων επιμετρείται αρχικά στο κόστος αγοράς και αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους.

Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην Cyta και που αναμένεται ότι θα 

δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία.

Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές 

κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε 

περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και 

περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.

Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των λογισμικών προγραμμάτων είναι 3-7 έτη.

Χρηματοοικονομικά μέσα
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται από τη στιγμή που η Cyta 

καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

(i) Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη 

ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό 

στοιχείο έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο 

που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

 Ποσά εισπρακτέα μέσα σε περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία αναφοράς κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία. Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους 

επισφαλείς χρεώστες.

(ii) Προκαταβολές πελατών
Προκαταβόλες που αφορούν συμβόλαια πώλησης για τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί εισοδήματα, παρουσιάζονται ως 

προκαταβολές πελατών κατά την ημερομηνία αναφοράς και περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις.
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(iii) Δάνεια που παραχωρήθηκαν
 Τα δάνεια που δημιουργούνται από την Cyta με την παροχή χρημάτων απευθείας στο δανειζόμενο ταξινομούνται ως δάνεια 

και παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή η τιμή είναι η δίκαιη αξία των χρημάτων που δόθηκαν για να 

δημιουργήσουν τα δάνεια όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς την ημερομηνία που δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα 

δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα χρήματα στο δανειζόμενο.

 Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Cyta δεν θα είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα με τους αρχικούς συμβατικούς όρους των δανείων.  Το ποσό της πρόβλεψης 

είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων 

ταμειακών ροών συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένα με το 

αρχικό επιτόκιο των δανείων.

(iv) Επενδύσεις
 Η Cyta ταξινομεί τις επενδύσεις της σε μετοχές και ομόλογα στις ακόλουθες κατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, επενδύσεις που κρατούνται μέχρι τη λήξη και χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση των επενδύσεων εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο 

αποκτήθηκαν οι επενδύσεις. Η διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των επενδύσεων κατά την αρχική αναγνώριση 

και επαναξιολογεί αυτό τον καθορισμό σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

 •  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

    Η κατηγορία αυτή αναλύεται σε δύο υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και 

αυτά που ορίστηκαν σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε με κύριο σκοπό την δημιουργία κέρδους 

από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται ως 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εμπορία ή αναμένεται να πωληθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την 

ημερομηνία αναφοράς.

    Οι επενδύσεις αυτές αρχικά αναγνωρίζονται στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη αξία 

τους. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των χρηματοοικονομικών στοιχείων της κατηγορίας αυτής σε άλλη κατηγορία καθ’ όλη 

τη διάρκεια της κατοχής τους. 

 •  Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη

    Επενδύσεις με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές και με σταθερή λήξη τις οποίες η διεύθυνση έχει τη θετική πρόθεση 

και δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους, εκτός από δημιουργούμενα δάνεια και εισπρακτέα, ταξινομούνται ως 

επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη. Αυτές οι επενδύσεις περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία έκτος από αυτές που έχουν λήξη εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς που περιλαμβάνονται στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

    Σε περίπτωση πώλησης στοιχείων που κατέχονται μέχρι τη λήξη τους όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αναταξινομούνται 

στην κατηγορία ‘Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για πώληση’ κατά το τρέχον οικονομικό έτος και τα επόμενα δύο έτη και 

παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία.

   Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται την ημέρα κτήσης τους.

    Κατά την εκποίηση επενδύσεων, η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής αξίας που παρουσιάζεται 

στις οικονομικές καταστάσεις, μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μαζί με οποιοδήποτε ποσό στα 

αποθεματικά επανεκτίμησης σχετικό με την επένδυση που εκποιήθηκε.
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
(iv) Επενδύσεις (συνέχεια)
 •  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

    Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να πωληθούν λόγω ανάγκης 

ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση έχει τη δεδηλωμένη 

πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία αναφοράς ή εκτός αν 

θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση περιλαμβάνονται στα 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

    Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων με βάση συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 

που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Cyta δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει 

το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει ή 

έχει μεταφερθεί και η Cyta έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται μετέπειτα σε εύλογη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και οι επενδύσεις 

που κατέχονται μέχρι τη λήξη παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου.

    Πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που προέρχονται από αλλαγές στην εύλογη αξία 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

 

    Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια 

κεφάλαια. Όταν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση πωληθούν ή υποστούν απομείωση 

στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.

    Η εύλογη αξία των επενδύσεων που διαπραγματεύονται σε μια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηματιστηριακή τιμή 

προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για 

μη εισηγμένες μετοχές, η Cyta προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Οι μέθοδοι 

αποτίμησης περιλαμβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εμπορική βάση, αναφορά σε 

παρόμοιους τίτλους και μεθόδους προεξοφλημένων ταμειακών ροών κάνοντας μέγιστη χρήση δεδομένων της αγοράς 

και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδομένων της Cyta. Για μετοχές όπου η εύλογη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με 

αξιοπιστία, αναγνωρίζονται σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία.

    Η Cyta αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς κατά πόσον υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Στην 

περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση 

στην εύλογη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν 

υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημία 

η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας εύλογης αξίας, μείον ζημίες 

απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα 

ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
(iv) Επενδύσεις (συνέχεια)
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο,το   

ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση 

της απομείωσης, η απομείωσης που αναγνωρίστηκε προηγουμένως αναστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων στο βαθμό που η 

λογιστική αξία της επένδυσης κατά την ημερομηνία της αναστροφής δεν υπερβαίνει αυτό που το αποσβεσμένο κόστος που θα 

υφίστατο αν η απομείωση δεν είχε αναγνωριστεί.

  Όσον αφορά τις μετοχές διαθέσιμες προς πώληση, οι ζημίες απομείωσης που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα 

προηγουμένως δεν αντιστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε αύξηση στην εύλογη αξία τους μετά την μία ζημία 

απομείωσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα συσσωρεύεται κάτω από τον τίτλο του αποθεματικού επανεκτίμησης 

επενδύσεων. Όσον αφορά τις διαθέσιμες προς πώληση χρεογράφων, η ζημία απομείωσης της ανατρέπεται στη συνέχεια μέσω 

των αποτελεσμάτων εάν η αύξηση στην εύλογη αξία της επένδυσης μπορεί να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε 

μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης.

(v) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 

στην τράπεζα.

(vi) Δάνεια
Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα δάνεια 

παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση 

των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων κατά τη διάρκεια του δανείου με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(vii) Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
 Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρούνται 

στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
 

   Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

   Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:

   • εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή

   • διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά    

    αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή

   • έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή έχει αναλάβει   

      συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε (α) έχουν μεταβιβαστεί ουσιαστικά 

όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β) δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί 

ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει 

διατηρηθεί ο έλεγχός του.

 

   Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

   Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

    Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια άλλη με 

ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
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3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)

Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για απομείωση στην αξία 

τους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις 

δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής 

αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του 

περιουσιακού στοιχείου μείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 

περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στα μικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές 

(μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών).

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

απεικονίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των 

ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της 

απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και 

τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση οικονομικής θέσης.

Αποθέματα
Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. 

Οι μέθοδοι για καθορισμό της τιμής κόστους είναι:

 (i) Οι προσθήκες αποτιμούνται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους η οποία περιλαμβάνει  τιμή αγοράς και άλλα   

   συναφή έξοδα.

 (ii) Οι επιστροφές αποτιμούνται σε τιμή αρχικού κόστους μετά την αφαίρεση της συσσωρευμένης απόσβεσης.

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι δαπάνες 

συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

Αποθέματα τα οποία αγοράζονται και προορίζονται για κεφαλαιουχικά έργα κεφαλαιοποιούνται στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό.

Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Cyta έχει μια παρούσα νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση που προκύπτει από 

προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης και το ποσό 

της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Cyta αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση 

ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι 

σχεδόν βεβαία.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών από την 

ημερoμηvία αναφοράς.

Συγκριτικά ποσά
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Το ποσό της διαγραφής πεπαλαιωμένου παγίου ενεργητικού συμπεριλαμβάνει κυρίως την απόσυρση εξοπλισμού ασύρματου 

δικτύου πρόσβασης κινητής και δίκτυο μετάδοσης από τις αποθήκες ύψους €1.587.814, την διαγραφή πεπαλαιωμένου παγίου 

ενεργητικού από τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ύψους €616.723 και μείωση της πρόνοιας για βραδυκίνητα 

αποθέματα ύψους €351.667. 

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Σταθερή τηλεφωνία 95.806 103.444

Κινητή τηλεφωνία 186.556 201.977

Λοιπές υπηρεσίες 169.401 168.561

451.763 473.982

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - (10)

Διαγραφή πεπαλαιωμένου πάγιου ενεργητικού (1.857) (7.633

(1.857) (7.643)

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Κόστος κλήσεων τερματισμένες σε άλλα δίκτυα 11.268 11.698

Συμπληρωματικές συντάξεις 2.553 2.269

Ενοίκια 2.758 2.714

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων - 160

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 3.050 4.596

Κόστος πωληθέν τερματικού εξοπλισμού 15.427 9.232

Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 784 937

Ηλεκτρισμός 14.860 11.580

Έξοδα συντήρησης 30.943 35.147

Τέλη αδειών κινητής τηλεφωνίας 3.537 4.733

Ενοίκια κυκλωμάτων εξωτερικού 5.182 6.255

Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς 26.416 32.796

Έξοδα προσωπικού 131.222 131.359

Αποζημιώσεις για πρόωρες αφυπηρετήσεις 6.359 3.600

Έξοδα διαφημίσεων 16.573 14.944

Άδειες χρήσης περιεχoμένων Cytavision 27.812 23.839

Άλλα έξοδα 15.621 16.720

Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  (Σημ.20) 4.552 2.567

Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων (Σημ. 8) - 56

Κόστος Σχεδίου Συντάξεων (Σημ. 8)       21.143 29.443

Χρεόλυση άυλων περιουσιακών στοιχείων και υπεραξίας  (Σημ.14) 14.343 16.238

Αποσβέσεις  (Σημ.13) 48.529 52.431

402.932 413.314

Μείον: μισθοί και άλλα έξοδα που κατανέμονται σε στοιχεία πάγιου ενεργητικο
και σε έργα αποπληρωτέα από τρίτους (9.819) (11.474)

393.113 401.840
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7. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

(α) Ταμείο Συντάξεων

Το Ταμείο ιδρύθηκε για να παρέχει συντάξεις σε μηνιαίους υπαλλήλους και γι΄ αυτό το σκοπό γίνονταν συνεισφορές τόσο από τη 

Cyta όσο και από τους υπαλλήλους. Το Ταμείο που δεν είχε ενεργά μέλη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 λειτουργεί ανεξάρτητα από 

τα οικονομικά της Cyta. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου, η Cyta έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο Ταμείο οποιαδήποτε 

ελλείμματα προκύψουν από περιοδικές αναλογιστικές εκτιμήσεις.

Η Cyta έχει επίσης υποχρέωση να καταβάλλει ετήσια ποσά με σκοπό τη χρηματοδότηση των αυξήσεων στις συντάξεις μετά την 

αφυπηρέτηση, που προέκυψαν από την τελευταία αναλογιστική εκτίμηση. Κατά το έτος 2012, δεν καταβλήθηκαν ποσά λόγο της 

παγοποίησης των αυξήσεων των συντάξεων.

 

(β) Σχέδιο Καθορισμένου Ωφελήματος:

Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση έγινε με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου 2012. Τα περιουσιακά στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς της αναλογιστικής μελέτης πάρθηκαν από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Σχεδίου 

Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2012.

Τυχόν αναλογιστικά πλεονάσματα ή αναλογιστικά ελλείμματα που προκύπτουν θα διαγράφονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων 

σε περίοδο ίση με την μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων της Cyta, που είναι για το τρέχον έτος 17,68 χρόνια.

Το καθαρό περουσιακό στοιχείο της Cyta για τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως στο Σχέδιο Συντάξεως είναι ως ακολούθως:

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων  (Σημ.20) 123 138

Διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης 4.613 2.198

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 161 308

Μέρισμα από θυγατρική εταιρεία 1.881 -

Έσοδα από επενδύσεις 53 51

Ενοίκια εισπρακτέα 54 -

6.885 2.695

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προς Σχέδιο Συντάξεως (Σημ. 27) - (5.674)

Βραχυπρόθεσμο περουσιακό στοιχείο Σχεδίου Συντάξεως (Σημ. 21) - 7.342

Μακροπρόθεσμο περουσιακό στοιχείο Σχεδίου Συντάξεως (Σημ. 21) 24.961 24.398

24.961 26.066

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων - 56

Διαγραφή έτους - 56
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)

(β) Σχέδιο Καθορισμένου Ωφελήματος (συνέχεια)

Το Σχέδιο προσφέρει συνταξιοδοτικά ωφελήματα σε μηνιαίους υπαλλήλους και εξαρτώμενα τους πρόσωπα. Για τους σκοπούς του 

Σχεδίου υπάρχει ταμείο το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τα οικονομικά της Cyta. Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Σχεδίου, 

η Cyta έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο ταμείο συνεισφορές το ύψος των οποίων καθορίζεται μετά από περιοδικές αναλογιστικές 

μελέτες. Οι συνεισφορές αυτές αποτελούν ποσοστό του συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων μελών του Σχεδίου. Επιπρόσθετα, η Cyta 

έχει υποχρέωση να καταβάλλει οποιαδήποτε ελλείμματα προκύψουν, μετά από αναλογιστική εκτίμηση. 

Από τον Οκτώβριο του 2011, με βάση τα μέτρα του πρώτου πακέτου οικονομικής εξυγίανσης γίνονται συνεισφορές από τα μέλη του 

Σχεδίου ύψους 5%.

Τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης είναι βασισμένα στην αναλογιστική μελέτη που έγινε στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος και έχει ως εξής:

Τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων είναι βασισμένα στην αναλογιστική μελέτη που έγινε στις 31 

Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος και έχει ως εξής:

Μεταβολές στο καθαρό περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση οικονομικής θέσης:

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου (745.235) (772.553)

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 639.567 729.582

(105.668) (42.971)

Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημιές) 90.214 35.920

Μη αναγνωρισμένη μεταβατική υποχρέωση (9.507) (19.015)

Καθαρό περιουσιακό στοιχείο στη κατάσταση οικονομικής θέσης (24.961) (26.066)

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.801 19.118

Διαγραφή αναλογιστικής ζημιάς που αναγνωρίστηκε στο έτος (2.165) 818

Αναγνώριση μεταβατικής υποχρέωσης 9.507 9.507

Κόστος που αναγνωρίστηκε στα λειτουργικά έξοδα  (Σημ. 5) 21.143 29.443

Τόκος στην υποχρέωση  (Σημ. 10) 36.046 36.757

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων  (Σημ. 10) (35.536) (37.087)

Συνολικό έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων 21.653 29.113

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Καθαρό περιουσιακό στοιχείο στη κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την έναρξη της περιόδου (26.066) (32.175)

Πραγματικές εισφορές που καταβλήθηκαν από την Cyta (20.548) (18.764)

Πληρωμή αναλογιστικού ελλείματος Σχεδίου Συντάξεως του 2009 - (4.240)

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων 21.653 29.113

Καθαρό περιουσιακό στοιχείο στη κατάσταση οικονομικής θέσης (24.961) (26.066)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης:

Μεταβολή στην πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων:

Πραγματική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων:

Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική εκτίμηση ήταν:

Οι υποθέσεις αναφορικά με τη μελλοντική θνησιμότητα που έγιναν για το τρέχον έτος βασίζονται στον πίνακα EVK 2000, ο οποίος 

βασίζεται στα ποσοστά θνησιμότητας της Ελβετίας.

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,58% 5,02%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%

Αναμενόμενη απόδοση επενδύσεων 3,58% 4,54%

Συνολικές Αυξήσεις μισθών 2013-2016 : 0,00% 2012/2013 : 2,00%

2017+ : 3,50% 2013+ : 5,25%

Ποσοστό αύξησης συντάξεων 2013-2016 : 0,00% 2012/2013 : 0,00%

2017+ : 1,50% 2013+ : 3,00%                   

Αύξηση στις Ανώτατες ασφαλιστικές απολαβές 3,00% 3,00%

Πίνακες Θνησιμότητας EVK 2000 EVK 2000

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 729.582 768.513

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 13.801 19.118

Κόστος τόκου (Σημ. 10)        36.046 36.757

Εισφορές εργαζομένων 4.252 1.592

Παροχές που πληρώθηκαν από το Σχέδιο Συντάξεως (29.313) (28.038)

Αναλογιστικό κέρδος (114.801) (68.360)

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 639.567 729.582

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου στην αρχή της περιόδου 772.553 768.513

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 10) 35.536 37.087

Εισφορές εργοδότη     20.548 18.764

Εισφορές εργαζομένων 4.252 1.592

Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο (29.313) (28.038)

Πληρωμή αναλογιστικού ελλείματος Σχεδίου Συντάξεως του 2009 - 4.240

Αναλογιστική ζημιά (58.341) (29.605)

Αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου στο τέλος της περιόδου 745.235 772.553

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 35.536 37.087

Αναλογιστική ζημιά στα περιουσιακά στοιχεία (58.341) (29.605)

(22.805) 7.482
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (συνέχεια)

Στις 16 Ιουνίου 2011, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

19 'Παροχές σε Εργαζόμενους', για τροποποίηση του λογιστικού χειρισμού των παροχών ωφελημάτων στο προσωπικό βάσει των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Αυτές οι τροποποιήσεις θα έχουν ισχύει από την αρχική ημερομηνία έναρξης της πρώτης ετήσιας περιόδου που αρχίζει την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2013.

Μια σημαντική αλλαγή που θα επηρεάσει την εκτιμώμενη χρέωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος που λήγει 

στις 31 Δεκεμβρίου 2013, είναι το γεγονός ότι το κόστος τόκου και η αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων θα 

πρέπει να αντικατασταθεί με μια καθαρή επιβάρυνση τόκων. Η καθαρή επιβάρυνση τόκων θα καθοριστεί με την εφαρμογή του 

προεξοφλητικού επιτοκίου στο καθαρό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Αυτή είναι μια σημαντική αλλαγή στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' γιατί η αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων θα παύσει να είναι σημείο 

αναφοράς.

Η εκτιμώμενη χρέωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων για το οικονομικό έτος 2013 βάσει το τροποποιημένο ΔΛΠ 19 έχει ως 

ακολούθως:

Η πραγματική χρέωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων θα παραμείνει άγνωστη έως το τέλος του έτους, όπου οι πιθανές 

πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να καθοριστούν.

(γ) Ταμείο Προνοίας Ωρομίσθιου Προσωπικού

Στις 14 Οκτωβρίου 2008 ιδρύθηκε το ταμείο προνοίας για τους υπαλλήλους που ανήκουν στο Τακτικό Ωρομίσθιο Προσωπικό της 

Cyta. Μέλη του ταμείου θα είναι κάθε ωρομίσθιος υπάλληλος της Cyta  ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και 

έχει τουλάχιστον 18 μήνες συνεχούς υπηρεσίας ως έκτακτο ή/και ωρομίσθιο προσωπικό. Η συνεισφορά του υπαλλήλου είναι 5% επί 

των μηνιαίων απολαβών του και η συνεισφορά του εργοδότη 5%.  Οι συνολικές συνεισφορές του εργοδότη κατά το έτος 2012 ήταν 

€258.884 (2011: €208.420).

9. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,58% 5,02%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%

Αναμενόμενη απόδοση επενδύσεων 3,58% 4,54%

Συνολικές Αυξήσεις μισθών 2013-2016 : 0,00% 2012/2013 : 2,00%

2017+ : 3,50% 2013+ : 5,25%

Ποσοστό αύξησης συντάξεων 2013-2016 : 0,00% 2012/2013 : 0,00%

2017+ : 1,50% 2013+ : 3,00%                   

Αύξηση στις Ανώτατες ασφαλιστικές απολαβές 3,00% 3,00%

Πίνακες Θνησιμότητας EVK 2000 EVK 2000

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.7) (161) (297)

Χρεόλυση άδειας κινητής τηλεφωνίας  (Σημ.14) 1.089 1.089

Χρεόλυση λογισμικών προγραμμάτων (Σημ.14) 13.236 15.130

Χρεόλυση αδειών χρήσης καταστημάτων (Σημ.14) 18 18

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.13) 48.529 52.431

Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών 30 30

Αναμενόμενη χρέωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων για το 2013 €΄000

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.207

Καθαρή επιβάρυνση τόκων (4.123)

Σύνολο 84



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 201296

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

10. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως:

11. ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Cyta προχώρησε στην απομείωση της επένδυσης που είχε 

στη Digimed Communications Limited κατά €20.948.970. Η απομείωση είναι συνέπεια των αρνητικών  αποτελεσμάτων που είχε 

μέχρι σήμερα η εταιρεία και τα οποία οδήγησαν στη μείωση του καθαρού ενεργητικού της σε σύγκριση με το κόστος της αρχικής 

επένδυσης.

12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Τόκοι εισπρακτέοι 11.681 11.454

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σχεδίου συντάξεων 35.536 37.087

Συναλλαγματικό κέρδος 1.092 1.813

Πραγματικό επιτοκιακό ποσοστό που αφορά την χρεόλυσης τίτλων σταθερής απόδοσης 170 14

Έσοδα χρηματοδότησης 48.479 50.368

Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα 1.568 1.595

Τραπεζικά δικαιώματα και άλλοι τόκοι 386 517

Δαπάνη τόκου υποχρεώσεων σχεδίου συντάξεων 36.046 36.757

Έξοδα χρηματοδότησης 38.000 38.869

Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 10.479 11.499

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Τραπεζικές καταθέσεις 9.325 9.708

Άλλα δάνεια και εισπρακτέα ποσά 182 107

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 2.174 1.639

11.681 11.454

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες (20.949) (688)

(20.949) (688)

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εταιρικός φόρος τρέχοντος για το έτος 4.504 7.796

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα-τρέχοντος για το έτος 1.727 1.574

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας προηγουμένων ετών 131 65

Αναβαλλόμενη φορολογία χρέωση/(πίστωση) (Σημ.26) 987 (1.000)

Χρέωση έτους 7.349 8.435
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12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια)

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας με βάση το λογιστικό κέρδος:

Τα κέρδη της Cyta υπόκεινται σε συντελεστή φόρου 10%. Στις 18 Απριλίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση 

του εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013.

Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει η Cyta υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15% (30% από 18 

Απριλίου 2013). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το 

εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 

2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία 47.624 81.717

Φόρος με βάση τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 4.762 8.172

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 11.194 7.638

Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία (11.321) (7.974)

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα-τρέχοντος για το έτος 1.727 1.574

Αναβαλλόμενη φορολογία 987 (1.000)

Φόροι προηγουμένων ετών - (40)

Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας 131 65

Χρέωση φορολογίας 7.349 8.435
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Γη και κτίρια Έργα υπό εκτέλεση Κτίρια πάνω
σε εκμισθωμένα γήπεδα

€΄000 €΄000 €΄000

Κόστος 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 83.294 50.850 2.685

Προσθήκες 1.344 7.375 -

Πωλήσεις/Αφαιρέσεις (181) - -

Μεταφορές - (5.544) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 84.457 52.681 2.685

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 84.457 52.681 2.685

Προσθήκες 648 6.358 318

Πωλήσεις/Αφαιρέσεις (261) - -

Μεταφορές 62 (23.082) 24

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 84.906 35.957 3.027

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 29.053 - 1.596

Επιβάρυνση για το έτος (Σημ.9) 2.145 - 97

Επί πωλήσεων/ αφαιρέσεων (19) - -

Μεταφορές - - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 31.179 - 1.693

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 31.179 - 1.693

Επιβάρυνση για το έτος (Σημ.9) 2.146 - 115

Επί πωλήσεων/ αφαιρέσεων (180) - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 33.145 - 1.808

Καθαρή	λογιστική	αξία

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 51.761 35.957 1.219

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 53.278 52.681 992

13. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(α) Στοιχεία ενεργητικού σε κατεχόμενες περιοχές 

  Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που βρίσκονται στις περιοχές που κατέχονται από τις 

τουρκικές κατοχικές δυνάμεις ή σε περιοχές στις οποίες η Cyta λόγω της παρούσας κατάστασης δεν έχει πρόσβαση. Η Cyta δεν 

είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη για τη σημερινή κατάσταση των πιο πάνω στοιχείων. Στις οικονομικές καταστάσεις έχει γίνει 

πλήρης πρόβλεψη για τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και τα αποθέματα που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές.

(β) Γήπεδα

  Για συγκεκριμένα γήπεδα συνολικής αξίας €261.315 (2011: €261.315) που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις δεν 

είχε συμπληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τους στο όνομα της Cyta, στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
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Τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός

Οχήματα
 

Έπιπλα, σκεύη
και εξοπλισμός

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές

και συστήματα

 Ολικό

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000

1.005.062 12.056 6.402 31.028 1.191.377

51.847 42 323 2.835 63.766

(47.485) (39) - (2.402) (50.107)

4.508 - - 101 (935)

1.013.932 12.059 6.725 31.562 1.204.101

1.013.932 12.059 6.725 31.562 1.204.101

43.355 241 204 1.751 52.875

(42.883) (75) (14) (594) (43.827)

16.022 - - 136 (6.838)

1.030.426 12.225 6.915 32.855 1.206.311

728.714 9.420 5.304 27.542 801.629

46.994 768 274 2.153 52.431

(30.030) (23) - (2.365) (32.437)

(56) - - 56 -

745.622 10.165 5.578 27.386 821.623

745.622 10.165 5.578 27.386 821.623

43.857 453 243 1.715 48.529

(32.591) (57) (2) (592) (33.422)

756.888 10.561 5.819 28.509 836.730

273.538 1.664 1.096 4.346 369.581

268.310 1.894 1.147 4.176 382.478
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

14. ΆYΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Άδεια κινητής 
τηλεφωνίας

Λογισμικά 
προγράμματα

Υπεραξία 
καταστημάτων

Ολικό

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 22.388 219.887 164 242.439

Προσθήκες - 8.215 - 8.215

Πωλήσεις/Αφαιρέσεις - (644) - (644)

Μεταφορές - 935 - 935

22.388 228.393 164 250.945

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

22.388 228.393 164 250.945

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 - 11.838 - 11.838

Προσθήκες - 6.838 - 6.838

Μεταφορές - (7.511) - (7.511)

Πωλήσεις/Αφαιρέσεις

22.388 239.558 164 262.110

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

Αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 8.228 194.612 18 202.858

Επί πωλήσεων/ αφαιρέσεων - (643) - (643)

Χρεόλυση  για το έτος  (Σημ.9) 1.089 15.130 18 16.237

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 9.317 209.099 36 218.452

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 9.317 209.099 36 218.452

Επί πωλήσεων/ αφαιρέσεων - (7.481) - (7.481)

Χρεόλυση για το έτος  (Σημ.9) 1.089 13.236 18 14.343

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 10.406 214.854 54 225.314

Καθαρή	λογιστική	αξία

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 11.982 24.704 110 36.796

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 13.071 19.294 128 32.493
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως:

Η εταιρεία Digimed Communications Limited, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, αποτελεί εξ ολοκλήρου εξαρτημένη εταιρεία της Cyta.

Η κύρια της δραστηριότητα συνεχίζει να είναι η διεξαγωγή τηλεπικοινωνιακών έργων.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Cyta προχώρησε στην απομείωση της επένδυσης που είχε 

στη Digimed Communications Limited κατά €20.948.970. Η απομείωση είναι συνέπεια των αρνητικών  αποτελεσμάτων που είχε 

μέχρι σήμερα η εταιρεία και τα οποία οδήγησαν στη μείωση του καθαρού ενεργητικού της σε σύγκριση με το κόστος της αρχικής 

επένδυσης.

16. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 101.072 91.760

Προσθήκες 30.000 10.000

Χρέωση για απομείωση στην αξία (20.949) (688)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 110.123 101.072

Όνομα Χώρα
σύστασης

Συμμετοχή
2012

Συμμετοχή
2011

2012 
€΄000

2011 
€΄000

% %

Digimed Communications Limited Κύπρος 100 100 110.123 101.072

110.123 101.072

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.480 1.480

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 1.480 1.480

Όνομα Χώρα
σύστασης

Κύριες 
δραστηριότητες

Συμμετοχή
2012

Συμμετοχή
2011

2012 
€΄000

2011 
€΄000

% %

Cyta Hellas A.E. Ελλάδα
Ευρυζωνικές 

Υπηρεσίες 3,84 4,59 1.480 1.480

1.480 1.480
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αποτελούνται από:

(i) Η Cyta είναι κάτοχος 75.815 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ στη Eutelsat Communications.  Η εταιρεία Eutelsat   

   Communications είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού Euronext.  Η συνολική αξία της επένδυσης της Cyta στις

 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε €1.902.957 (2011: €2.285.822).

(ii) Η Cyta είναι κάτοχος 150.909 μετοχών ονομαστικής αξίας Δολάρια ΗΠΑ 0,01 στην Pendrell Corporation (πρώην ICO Global  

 Communications (Holdings) Limited). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ και η συνολική αξία της   

 επένδυσης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Δολάρια ΗΠΑ 386.327 (€145.657) (2011: €300.480).

(iii) Η Cyta είναι κάτοχος 3.417.202  μη σωρευτικών μετατρέψιμων αξιόγραφα κεφαλαίου της  Ελληνικής Τράπεζας (κωδικός ΧΑΚ:  

  HBCCS) εκδομένα σε αξίες των €1 το καθένα. Τα  αξιόγραφα είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Η εύλογη 

αξία των αξιόγραφων σύμφωνα με την προεξόφληση των ταμειακών ροών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε 

€1.708.601.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από εμπορεύσιμες μετοχές, 

επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε εύλογες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου. Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε αγορές 

με έντονη κίνηση, η εύλογη αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις επίσημες τιμές προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Για άλλες επενδύσεις, 

η εύλογη αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την προεξόφληση των 

ταμειακών ροών των πραγματικών ενεργητικών στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, 

εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να 

πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.

Τη 1 Ιανουάριου 2012, η Cyta επαναταξινόμησε τα μη σωρευτικά μετατρέψιμα αξιόγραφα κεφαλαίου της  Ελληνικής Τράπεζας 

που κατέχονται μέχρι τη λήξη με αξία €3.337.322 στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του τροποποιημένου ΔΛΠ 39, και λαμβάνοντας υπόψη τους νέους όρους έκδοσης των 

αξιογράφων οι οποίοι δεν προνοούν ημερομηνία λήξης. 

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε σχέση με τις επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη που επαναταξινομήθηκαν 

ως  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, η κατάσταση των λοιπών συνολικών εσόδων 

συμπεριλαμβάνει ζημιές δίκαιης αξίας ύψους €1.628.720.

           Λογιστική αξία           Εύλογη αξία

2012 2011 2012 2011

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι την λήξη που επαναταξινομήθηκαν
ως  χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.709 3.337 1.709 2.119

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2.587 2.248

Επαναταξινόμηση από τις επενδύσεις που κατέχονται μέχρι την λήξη (Σημ.18) 3.337 -

Αλλαγή δίκαιης αξίας μέσω των ιδίων κεφαλαίων (2.167) 339

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 3.757 2.587
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ

Οι επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη αποτελούνται από:

(i) Η Cyta είναι κάτοχος κυπριακών κυβερνητικών χρεογράφων ονομαστικής αξίας €20.830.000 με ημερομηνία λήξης

 4  Ιανουαρίου 2015, ονομαστικής αξίας €5.000.000 με ημερομηνία λήξης 25 Φεβρουαρίου 2016 και ονομαστικής αξίας

 €9.000.000 με ημερομηνία λήξης 9 Ιουνίου 2016. Το συνολικό κόστος της Cyta για την αγορά των πιο πάνω χρεογράφων

 ανέρχεται στα €34.142.358.

(ii) Στις 4 Δεκεμβρίου 2012 υπογράφτηκε σύμβαση ύψους €55εκ. μεταξύ της Cyta και της θυγατρικής εταιρίας της, Cyta Hellas, για  

  μερική χρηματοδότηση των επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών της Cyta Hellas. Ως αντάλλαγμα η Cyta Hellas θα 

εκδώσει 50 μετατρέψιμες σε μετοχές ονομαστικές ομολογίες που θα έχουν περίοδο αποπληρωμής από 30 Ιουνίου 2015 μέχρι 

τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Το ομολογιακό δάνειο φέρει τόκο με ετήσιο επιτόκιο Euribor 3μήνου συν 4%. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

είχε εμβαστεί στην Cyta Hellas ποσό ύψους €7.687.190 για αγορά 7 ομολογιών με ημερομηνία αποπληρωμής μέχρι τις

 30 Ιουνίου 2016.

  Η πιο πάνω αγορά μετατρέψιμου αξιογράφου της Cyta Hellas έγινε χωρίς την γραπτή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου 

όπως αυτή προνοείται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου (Κεφ.302). Η Cyta 

ενήργησε στο πλαίσιο των συμφωνηθέντων με το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση της 

έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου φροντίδι του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ενημερώθηκε επανειλημμένα με 

διάφορες επιστολές από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενέργειες της Cyta.

  Οι αγορές και πωλήσεις των επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η 

συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Cyta δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το 

 κόστος της αγοράς περιλαμβάνει και το κόστος συναλλαγής. Οι επενδύσεις παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή  

 κτήσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πραγματικής απόδοσης.

Δίκαιη αξία Κόστος Δίκαιη αξία Κόστος

2012
€΄000

2011
€΄000

2012
€΄000

2011
€΄000

Κυβερνητικά χρεόγραφα 34.333 34.142 36.095 36.077

Χρεόγραφα Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ - - 3.337 3.417

Αξιόγραφα Cyta Hellas 7.687 7.687 - -

42.020 41.829 39.432 39.494

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 39.432 44.666

Προσθήκες 28.031 13.803

Χρεόγραφα που έληξαν (22.276) (19.051)

Επαναταξινόμηση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  (Σημ.17) (3.337) -

Πραγματικό επιτοκιακό ποσοστό που αφορά τη χρεόλυση τίτλων σταθερής απόδοσης 170 14

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 42.020 39.432

Χρεόγραφα που λήγουν: 2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εντός ενός έτους - 22.276

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 42.020 17.156

Σύνολο 42.020 39.432



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012104

  Οι επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη 

εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού 

κεφαλαίου.

19. ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Οι δίκαιες αξίες των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων ποσών είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται πιο πάνω.

Τα δάνεια εισπρακτέα αφορούν δάνεια στους υπαλλήλους τα οποία δεν φέρουν τόκο και αποπληρώνονται με μηνιαίες δόσεις σε 

διάρκεια επτά ετών.

20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πελάτες είναι περιορισμένες λόγω του μεγάλου 

αριθμού των πελατών της Cyta που πωλούν σε διάφορες αγορές. Η ιστορική εμπειρία της Cyta στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών 

είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει 

ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημιές από είσπραξη των εμπορικών 

εισπρακτέων της Cyta.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Δάνεια εισπρακτέα 2.769 3.061

2.769 3.061

Κυκλοφορούν μέρος (777) (779)

Mη κυκλοφορούν μέρος 1.992 2.282

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εμπορικά εισπρακτέα 106.195 101.147

Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί 3.023 2.201

Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (12.793) (9.499)

Εμπορικά εισπρακτέα-καθαρά 96.425 93.849

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.29) 11.821 15.309

Προκαταβολές και προπληρωμές   15.354 11.601

Χρεώστες για έργα επί πληρωμή 2.090 2.475

Άλλα εισπρακτέα 5.379 4.798

Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (2.917) (3.129)

128.152 124.903

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες:

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά 

την ημερομηνία του ισολογισμού.

21. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

22. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

Το Γραμμάτιο Δημοσίου 13 εβδομάδων έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στις 9 Ιουλίου 2012 το Συμβούλιο της Cyta 

αποφάσισε να συμμετάσχει στην έκδοση Γραμματίων του Δημοσίου της 12η Ιουλίου 2012 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Το 

Γραμμάτιο φέρει ετήσια απόδοση 5% και κατά την ημερομηνία λήξης του στις 11 Οκτωβρίου 2012, ανανεώθηκε και έληγε στις 10 

Ιανουαρίου 2013. Στις 10 Ιανουαρίου 2013 με απόφαση του Συμβουλίου το γραμμάτιο ανανεώθηκε ξανά και λήγει στις 11 Απριλίου 

2013. Στις 11 Απριλίου 2013 με απόφαση του Συμβουλίου το γραμμάτιο ανανεώθηκε ξανά και λήγει στις 18 Ιουλίου 2013. Όλοι οι 

τόκοι που αναλογούσαν κατά την περίοδο Ιουλίου 2012 – Ιανουαρίου 2013 έχουν εισπραχθεί ενώ οι τόκοι του γραμματίου για την 

περίοδο μεταξύ 10 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 11 Απριλίου 2013 έχουν κεφαλαιοποιηθεί.

Τα γραμμάτια δημοσίου ύψους €100.703.747 είναι δεσμευμένα στα πλαίσια έκδοσης εγγυητικής από τη Λαϊκή Τράπεζα προς το 

Σχέδιο Συντάξεως για αγορά γραμματίων δημοσίου ύψους €100εκ.

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (12.628) (20.209)

Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς χρεώστες:  (Σημ.5) (4.552) (2.567)

Ποσό που διαγράφηκε ως μη εισπρακτέο 1.593 10.286

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων  (Σημ.7) (123) (138)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (15.710) (12.628)

Σχέδιο Συντάξεως - Μη κυκλοφορούν μέρος
2012 

€΄000
2011 

€΄000

Σχέδιο Συντάξεως - Κυκλοφορούν μέρος 24.961 24.398

- 7.342

Σύνολο Σχεδίου Συντάξεων (Σημ. 8) 

24.961 31.740

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου - -

Προσθήκες 100.704 -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 100.704 -

20. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
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23. ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Στα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο υπάρχουν δεσμεύσεις ύψους €70,7εκ.. Συγκεκριμένα, υπάρχουν εγγυήσεις €42,8εκ. που 

αφορούν δάνεια της Cyta Hellas, €5,1εκ. που αφορούν εγγυήσεις προς τον ΟΤΕ εκ μέρους της Cyta Hellas, €7,1εκ. εγγυήσεις για 

συμβόλαια της Cyta με την UEFA και €15,7εκ. για παραχώρηση χαμηλότοκων οικιστικών και σπουδαστικών δανείων στο προσωπικό 

μέσω του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.  

24. ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ   

Το αποθεματικό δίκαιης αξίας επενδύσεων αντιπροσωπεύει συσσωρευμένα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την 

αναπροσαρμογή της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν αναγνωρισθεί 

στα λοιπά συνολικά έσοδα, μετά την αφαίρεση των ποσών που καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εάν τα συγκεκριμένα 

περιουσιακά στοιχεία έχουν πωληθεί ή έχουν απομειωθεί. 

25. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Τρέχουσες	δόσεις	μακροπροθέσμων	δανείων

Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού 341 343

Μακροπρόθεσμα	δάνεια

Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού 386 723

Ολικό 727 1.066

Αποθεματικό δίκαιης
αξίας επενδύσεων

€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 2.097

Επανεκτίμηση 339

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 2.436

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 2.436

Επανεκτίμηση (2.167)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 269

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 161.337 242.309

161.337 242.309
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως:

Τα δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού είναι αποπληρωτέα μεταξύ των ετών 2012 και 2015 με ετήσια επιτόκια που 

κυμαίνονται από 2% μέχρι 11.62%.  

26. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο της υποχρέωσης 

χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 12).

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού 

τρέχοντων περιουσιακών φορολογικών στοιχείων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι 

σχετίζονται με την ίδια φορολογική αρχή. 

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Μεταξύ ενός και δύo ετών 338 338

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 48 385

386 723

Επιταχυνόμενη
 φορολογική απόσβεση

€΄000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 6.749

Χρέωση /(πίστωση) ως ακολούθως:

Κατάσταση συνολικών εσόδων (Σημ.12) (1.000)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 5.749

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 5.749

Χρέωση /(πίστωση) ως ακολούθως:

Κατάσταση συνολικών εσόδων (Σημ.12) 987

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 6.736

25. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

27. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η έκθεση της Cyta σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα 

γνωστοποιείται στη σημείωση 34 των οικονομικών καταστάσεων.

28. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ)

29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη σε αγοραία αξία και αφορούν παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών.

(i) Αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών 

 Η αμοιβή των βασικών διευθυντικών στελεχών είναι ως ακολούθως:

(ii) Αμοιβή Συμβούλων 

 Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή των βασικών διευθυντικών στελεχών) ήταν ως ακολούθως:

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Πιστωτές εμπορίου 10.743 10.554

Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί εξωτερικού 5.682 7.081

Προμηθευτές εξωτερικού 9.270 10.958

Προκαταβολές πελατών 5.092 5.634

Πρόνοια για ελλείμματα ασφαλιστικών ταμείων  (Σημ. 8) - 5.674

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 6.256 4.686

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17.120 9.344

Πληρωτέες εγγυητικές 20.254 -

Οφειλόμενα έξοδα 16.742 11.816

Άλλοι πιστωτές 6.491 7.792

Αναβαλλόμενο εισόδημα 8.252 9.103

Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες  (Σημ.29) 964 4.141

106.866 86.783

2012 
€΄000

2011 
€΄000

         Μισθοί και άλλες παροχές 954 758

954 758

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 31 36

31 36

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Εταιρικός φόρος επιστρεπτέος (1.383) 113

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα-πληρωτέα 7 -

(1.376) 113
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(iii)  Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Οι πωλήσεις προς την Bestel Communications Limited έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Οι πωλήσεις προς τις 

υπόλοιπες συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν σε κόστος.

(iv) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών 

Οι αγορές από τις συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις.

(v) Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.20) 

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Cyta (UK) Limited 92 20

Cyta Hellas A.E. 3.460 2.439

Cytacom Solutions Limited 989 61

Digimed Communications Limited 45 37

Bestel Communications Limited 1 2

Cyta Global Hellas S.A. 139 343

Emporion Plaza Limited 450 358

Iris Gateway Satellite Services Limited 223 99

5.399 3.359

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Cyta (UK) Limited 326 351

Cyta Hellas A.E. 26 17

Cytacom Solutions Limited - 586

Digimed Communications Limited 134 127

Cyta Global Hellas S.A. 497 58

Emporion Plaza Limited 265 156

Iris Gateway Satellite Services Limited 210 129

1.458 1.424

Όνομα
2012 

€΄000
2011 

€΄000

Digimed Communications Ltd 392 5.457

Cytacom Solutions Limited 2.633 3.166

Emporion Plaza Ltd - 35

Iris Gateway Satellite Services Limited 401 170

Bestel Communications Limited - 2

Cyta (UK) Limited 172 124

Cyta Global Hellas S.A. 67 64

Cyta Hellas A.E. 8.156 6.291

11.821 15.309

29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(vi) Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.27)

30. (ΕΠΙΒΟΛΗ) / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2012, είχαν επιβληθεί/επανεξεταστεί στη Cyta τα ακόλουθα πρόστιμα:

1. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 έγινε επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας Netsmart (Cyprus) Ltd για μη παροχή σ’ αυτήν   

  της απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας ΜΤ 

και επιβλήθηκε πρόστιμο στη Cyta ύψους €637.112. Το πρόστιμο που είχε επιβληθεί και καταβληθεί πριν την επανεξέταση ήταν 

ύψους €1.360.707.

2. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012, μετά από καταγγελία της Golden Telemedia Ltd για άρνηση παροχής πρόσβασης σε υπηρεσίες   

 τηλεπληροφόρησης σε χρήστες της υπηρεσίας So easy, επέβαλε πρόστιμο ύψους €390.000 στη Cyta.

3.   Στις 15 Μαίου 2012 πληρώθηκε πρόστιμο €247.202 στην εταιρεία The Performing Right Society Ltd για αγωγή που αφορούσε 

άδεια χρήσης μουσικών συνθέσεων στα έργα που προβάλλει η Cytavision. Για το ποσό αυτό έχει ανταλλαγεί εγγυητική επιστολή 

σε περίπτωση επιτυχίας της έφεσης.

Όνομα
2012 

€΄000
2011 

€΄000

Digimed Communications Limited 55 1.640

Cytacom Solutions Limited 106 665

Emporion Plaza Limited 52 62

Iris Gateway Satellite Services Limited 448 152

Cyta Global Hellas S.A. 216 120

Cyta (UK) Limited 49 146

Bestel Communications Limited - 1

Cyta Hellas A.E. 38 1.355

964 4.141

Σημ. 2012 
€΄000

2011 
€΄000

Netsmart (Cyprus) Limited 1 (637) -

Golden Telemedia Ltd 2 (390) -

The Performing Right Society Ltd 3 (247) -

Thunderworx Ltd 4 (960) -

Thunderworx Ltd 5 (130) -

Primetel Public Company Ltd 6 (2.151) -

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 7 (34) -

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 8 (740) -

Primetel Public Company Ltd 9 (295) -

Netsmart (Cyprus) Limited 10 - 1.361

Thunderworx Limited 11 - 1.969

Callsat Telecom Limited 12 - 222

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α) 13 - 85

Thunderworx Limited 14 - 75

(5.584) 3.712

29. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

4.   Στις 8 Οκτωβρίου 2012 επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €960.000 μετά από επανεξέταση της καταγγελίας της εταιρείας 

Thunderworx Ltd για μη παροχή σ’ αυτήν της απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική 

αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας.  Το πρόστιμο που είχε επιβληθεί και καταβληθεί πριν την επανεξέταση ήταν ύψους 

€1.968.745.

5   Στις 8 Οκτωβρίου 2012 έγινε επανεξέταση της καταγγελίας της Thunderworx Ltd για τα premium sms και επιβλήθηκε πρόστιμο 

ύψους €130.000. Το πρόστιμο που είχε επιβληθεί και καταβληθεί πριν την επανεξέταση ήταν ύψους €75.000.

6.   Στις 10 Δεκεμβρίου 2012 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο στην Cyta ύψους €2.150.680, μετά από καταγγελία της Primetel Co Ltd, ως 

αποτέλεσμα των μειώσεων των λιανικών τιμών των υπηρεσιών i-choice και miVision με ισχύ την 1/6/2005, καθώς και των κατά 

καιρούς προσφορών της Cyta σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα.

7.  Στις 20 Ιουνίου 2012, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €34.000 για παράβαση του 

άρθρου 21(1) του Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νόμου 7(Ι) του 1998.

8.  Στις 31 Οκτωβρίου 2012, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους €739.500 για παράβαση 

του άρθρου 21(1) του Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών νόμου 7(Ι) του 1998. Στις 4 Δεκεμβρίου 2012, η Cyta 

ενημέρωσε την ΑΡΚ ότι θα καταβληθεί το ποσό μόλις εξασφαλιστεί έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού από τη Βουλή.

9.  Στις 25 Ιανουαρίου 2013 η ΕΠΑ επέβαλε πρόστιμο στην Cyta ύψους €295.277, μετά από καταγγελία της Primetel Public 

Company Ltd για επιβολή αθέμιτων τιμών χρέωσης για την αγορά χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα 

Γεροσκήπου-Λονδίνο.

10.   Ποσό ύψους €1.360.707 σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Netsmart (Cyprus) Ltd για μη παροχή σε αυτήν της 

απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας (premium 

sms mt).

11.  Ποσό ύψους €1.968.745 σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Thunderworx Ltd για μη παροχή σε αυτήν της απαραίτητης 

υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας (premium sms mt). 

12.  Ποσό ύψους €222.118 σε σχέση με καταγγελία της Callsat Telecom Ltd για μίσθωση Διεθνών Ιδιωτικών Μισθωμένων 

Συνδέσεων για τα έτη 2000-2003.

13. Ποσό ύψους €85.430 σε σχέση με το χονδρικό τέλος στενοζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

14. Ποσό ύψους €75.000 σε σχέση με καταγγελία της Thunderworx Ltd για τα premium sms.

31. ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Μέρισμα που πληρώθηκε 36.650 60.000

36.650 60.000

30. (ΕΠΙΒΟΛΗ) / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Από τις 15 Νοεμβρίου 2011 ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 άρθρο 17Α έχει τροποποιηθεί 

και προνοεί πως το μέρισμα που πληρώνει η Cyta να μην υπερβαίνει το ήμισυ του κέρδους μετα την φορολογία της προηγούμενης 

οικονομικής περιόδου.

Το ποσό του μερίσματος και ο χρόνος καταβολής του, καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική πρόταση του 

Υπουργού Οικονομικών που διαμορφώνεται μετά από σχετική διαβούλευση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta.

Κατά το έτος 2012 ποσό €36.650.000 πληρώθηκε ως μέρισμα στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου στη συνεδρία του στις  26 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με τους περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμους 

όπως τροποποιήθηκαν με τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμο του 2006 (Νόμος Αρ. 117 (Ι)/2006). 

Το ποσό του μερίσματος για το 2012 καθορίστηκε αφού λήφθηκαν υπόψη τα κέρδη που πραγματοποίησε η Cyta για το έτος 

2011, το αποθεματικό κατά το τέλος του  2011, όπως επίσης και οι άλλες πρόνοιες του εν λόγω Νόμου σε σχέση με την κατάσταση 

της ρευστότητας της Cyta, τη δυνατότητα της να καταβάλει το εν λόγω ποσό, τη διασφάλιση των μελλοντικών επενδύσεων, τις 

συμβατικές υποχρεώσεις και άλλες δαπάνες της Cyta, αλλά και τα ποσά που οφείλει να καταβάλλει για αναπλήρωση του ελλείμματος 

του Σχεδίου Συντάξεων. 

32. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Cyta για κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις 

ανέρχονταν, στις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε €16.243.589 (2011: €26.580.069). Από το πιο πάνω ποσό, €21.051 (2011: €151.218) 

είναι πληρωτέο σε ξένο συνάλλαγμα.  Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε ευρώ έγινε με βάση τους συναλλαγματικούς 

συντελεστές που ίσχυαν στο τέλος του έτους.

Ολόκληρο το ποσό των συμβατικών υποχρεώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2012, θα εξοφληθεί με τη διεκπεραίωση των έργων, εντός 

του έτους 2013 εκτός του ποσού των €363.981 το οποίο θα πληρωθεί σε μεταγενέστερες περιόδους.

33. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα 

έχει καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις από τον οίκο Moody's (όπου υπάρχουν):

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών - 91.871

B1 - 73.917

B2 - 3.646

B3 89.613 -

Caa2 71.724 72.875

Χωρίς αξιολόγηση 161.337 242.309

31. ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Cyta εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατέχει:

  • Πιστωτικός κίνδυνος

 • Κίνδυνος ρευστότητας

  • Κίνδυνος αγοράς 

 • Λειτουργικός κίνδυνος

 • Κίνδυνος συμμόρφωσης

 • Νομικός κίνδυνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης του 

χρηματοοικονομικού της κινδύνου.

Οι αρχές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Cyta υιοθετούνται για να εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζει η Cyta, να θέτει κατάλληλα όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθεί του κινδύνους και να τηρεί τα όρια αυτά. 

Οι αρχές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις 

συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Cyta.

(i)  Πιστωτικός κίνδυνος
   Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα 

μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Η Cyta δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η Cyta εφαρμόζει διαδικασίες 

που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας 

και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Τα τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Cyta εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την 

έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό.

   Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
  Η έκθεση της Cyta στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

   Η Cyta δημιουργεί μια πρόβλεψη για απομείωση η οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για ζημίες που προέκυψαν σε σχέση 

με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κυριότερα στοιχεία αυτής της πρόβλεψης αφορούν συγκεκριμένες προβλέψεις που 

σχετίζονται με ξεχωριστά σημαντικά ποσά και γενικές προβλέψεις σε σχέση με ομάδες παρόμοιων στοιχείων ενεργητικού για 

ζημιές που έχουν προκύψει αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη.

   Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
   Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στο πιστωτικό κίνδυνο. 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων ήταν:

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 3.757 2.587

Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 42.020 39.432

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 115.669 110.621

Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες 11.821 15.309

Γραμμάτιο Δημοσίου 13 εβδομάδων 100.704 -

273.971 167.949
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(ii) Κίνδυνος ρευστότητας
   Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε 

συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί 

ο κίνδυνος ζημιών. Η Cyta εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα 

ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, περιλαμβανομένων των εκτιμημένων 

πληρωμών τόκου:

(iii) Κίνδυνος αγοράς
   Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες επιτοκίων και τιμές 

μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει η Cyta.

   Κίνδυνος επιτοκίου
   Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα 

επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει τη Cyta σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές 

ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει τη Cyta σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία. Η διεύθυνση της Cyta 

παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

  Οποιαδήποτε μεταβολή στα επιτόκια δεν θα έχει σημαντική αλλαγή στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα. 

   Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών μέσων 

σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου 727 1.066

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 727 1.066

31 Δεκεμβρίου 2012 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές ροές

Μεταξύ 3
και 12 μηνών

1-5 έτη

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού 727 779 393 386

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 89.160 90.882 90.882 -

Πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες 964 964 964 -

90.851 92.625 92.239 386

31 Δεκεμβρίου 2011 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές ροές

Μεταξύ 3
και 12 μηνών

1-5 έτη

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού 1.066 1.126 370 756

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 69.790 69.790 69.790 -

Πληρωτέα από συγγενικές εταιρείες 4.141 4.141 2.641 1.500

74.997 75.057 72.801 2.256

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
 
  Συναλλαγματικός κίνδυνος
   Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω αλλαγών 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και τα 

αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας της Cyta. Η 

Cyta εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως Δολάρια Ηνωμένων 

Πολιτειών. Η διεύθυνση της Cyta παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί 

ανάλογα.

  Η έκθεση της Cyta στον συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν ως ακολούθως:

31 Δεκεμβρίου 2012
Δολάρια 

Ηνωμένων 
Πολιτειών

Αγγλικές 
στερλίνες

Άλλα
νομίσματα

€΄000 €΄000 €΄000

Περιουσιακά στοιχεία 4.338 195 2.363

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 156 - -

Καταθέσεις σε τράπεζες 146 - -

Επενδύσεις 4.640 195 2.363

Yποχρεώσεις (2.026) (44) (1.997)

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (2.026) (44) (1.997)

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο 2.614 151 366

31 Δεκεμβρίου 2011
Δολάρια 

Ηνωμένων 
Πολιτειών

Αγγλικές 
στερλίνες

Άλλα
νομίσματα

€΄000 €΄000 €΄000

Περιουσιακά στοιχεία 8.935 158 5

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 98 - -

Καταθέσεις σε τράπεζες 300 - -

Επενδύσεις 9.333 158 5

Yποχρεώσεις (1.273) (140) (4.198)

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (1.273) (140) (4.198)

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο 8.060 18 (4.193)

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια)
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)
  Ανάλυση ευαισθησίας 
   Η ενδυνάμωση κατά 10% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είχε ως αποτέλεσμα 

την αύξηση (μείωση) στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω. Ο υπολογισμός αυτός 

προϋποθέτει ότι άλλοι παράγοντες και συγκεκριμένα τα επιτόκια παραμένουν σταθερά. Σε περίπτωση αποδυνάμωσης κατά 

10% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση 

στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

(iv) Λειτουργικός κίνδυνος
   H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική κρίση και την αστάθεια των 

χρηματαγορών.  Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από 

τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του 

Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών 

της στην Κυπριακή οικονομία.  Επιπλέον, η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς 

χρηματαγορές έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση.

   Η Κυπριακή Κυβέρνηση εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η ''Τρόικα''), για οικονομική στήριξη. Οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας 

και λήψη απόφασης από το Eurogroup σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα 

μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι 

€10 δισεκατομμύρια. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης 

οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.

   Η απόφαση του Eurogroup  για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές 

αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τους να εντείνουν τις προσπάθειες τους στου τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Το Eurogroup ζήτησε από τις Κυπριακές αρχές και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, την οριστικοποίηση του σχετικού Μνημονίου (Memorandum of Understanding) τον Απρίλιο του 2013, 

για να ακολουθήσει η επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η 

επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης μέσω έγκρισης από τα εθνικά κοινοβούλια (ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης).

   Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή περιοριστικών μέτρων 

αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση και 

η διάρκεια των περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της 

Κύπρου και έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013.  Η διεύθυνση της Cyta παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με τους εν 

λόγω περιορισμούς και αξιολογεί τις επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Cyta.

Κατάσταση συνολικών εσόδων

2012 
€΄000

2011 
€΄000

Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών 261 806

Αγγλικές στερλίνες 15 2

Άλλα νομίσματα 37 419

313 1.227

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια)



oικονομικές Kαταστάσεις 117

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012

(iv) Λειτουργικός κίνδυνος (συνέχεια)
   Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτησε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών 

οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο, και δήλωσε ότι τα 

απαραίτητα στοιχειά τέθηκαν σε εφαρμογή για να ξεκινήσουν οι σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίσημη 

έγκριση της συμφωνίας οικονομικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

   Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, η ζημιά 

απομείωσης επί των τραπεζικών καταθέσεων και η επιβολή των προαναφερθέντων περιοριστικών μέτρων σε συνδυασμό 

με την παρούσα αστάθεια του τραπεζικού συστήματος και την αναμενόμενη ύφεση της οικονομίας, θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν:

 1. την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Cyta να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς της Cyta ποσά, και

 2. τις προβλέψεις των ταμειακών ροών της Cyta και την εκτίμηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη    

  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

   Η διεύθυνση της Cyta έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Cyta που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την 

οικονομική κατάσταση και προοπτική στο τέλος της περιόδου αναφοράς.  Οι προβλέψεις για εμπορικά εισπρακτέα ποσά 

προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39.  

Το πρότυπο αυτό απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα ποσά που προέκυψαν από γεγονότα του 

παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά 

γεγονότα, ασχέτως πόσο πιθανά είναι αυτά τα μελλοντικά γεγονότα.

   Η διεύθυνση της Cyta δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία 

της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 

επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Cyta.

   Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η διεύθυνση της Cyta έχει αναγνωρίσει απομείωση όπως παρουσιάζεται στη Σημείωση 15.

   Η διεύθυνση της Cyta εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Cyta και την 

επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.

(v) Κίνδυνος συμμόρφωσης
   Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και 

άλλες ποινές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός 

περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων 

ασφαλιστικών δικλείδων που εφαρμόζει η Cyta.

(vi) Νομικός κίνδυνος
   Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Cyta ή οποιασδήποτε άλλης 

αρνητικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπεια 

νομικών αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Cyta για να εκτελεί τις εργασίες της.

Διαχείριση κεφαλαίου
Η Cyta διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και 

ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. 

Η γενική στρατηγική της Cyta δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

34. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (συνέχεια)
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35. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Cyta είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα 

ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές, όπως  οι εμπορικές και διαθέσιμες προς 

πώληση επενδύσεις που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Cyta είναι η τιμή 

προσφοράς.  Η κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή ζήτησης.

Ιεραρχία εύλογης αξίας
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη μέθοδο αποτίμησης. Τα 

διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

 • Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

 • Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και που αφορούν τα στοιχεία  

  ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 • Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

36. ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Cyta σε σχέση με τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική 

συμβουλή, οι Σύμβουλοι  πιστεύουν ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν 

αναμένουν ότι η Cyta θα υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Ως εκ τούτου δεν έγινε πρόβλεψη σχετικά μ' αυτό το θέμα σ' αυτές τις 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

31/12/2011 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.587 - - 2.587

Σύνολο 2.587 - - 2.587

31/12/2012 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

€΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.048 1.709 - 3.757

Σύνολο 2.048 1.709 - 3.757
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37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά την ημερομηνία αναφοράς που επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 

2012 και είναι τα ακόλουθα:

Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup 

στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής 

προσαρμογής που περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. Το 

πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει 

τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την εξυγίανση 

των δημοσίων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και 

διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000 σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές 

επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. To Eurogroup ζήτησε από τις Κυπριακές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την οριστικοποίηση του σχετικού Μνημονίου 

(Memorandum of Understanding) τον Απρίλιο του 2013, για να ακολουθήσει η επίσημη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη μέλη της ευρωζώνης μέσω έγκρισης από τα εθνικά 

κοινοβούλια (ή άλλης ισοδύναμης έγκρισης).

Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ψήφισε νομοθεσία που αφορά την επιβολή 

περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. 

Η έκταση και η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Κύπρου και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013. Οι δραστηριότητες της Cyta θα επηρεαστούν από την 

έκταση και τη διάρκεια αυτών των περιοριστικών μέτρων.

Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της 

Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο και δήλωσε ότι τα απαραίτητα στοιχεία τέθηκαν 

σε εφαρμογή για να ξεκινήσουν οι σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίσημη έγκριση της συμφωνίας οικονομικής 

στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Στις 18 Απριλίου 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του εταιρικού φόρου από 10% σε 12,5% με ισχύ από την 1 

Ιανουαρίου 2013. Επίσης, ψηφίστηκε η αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 15% σε 30% στους τόκους που 

δεν πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή δεν συνδέονται στενά με αυτή.

Στις 29 Μαρτίου 2013 η Kεντpική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε Διατάγματα αναφορικά με τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα 

Κύπρου εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 

2013.

 

Τα μετρητά της Cyta σε τράπεζες που επηρεάζονται από τα πιο πάνω μέτρα ήταν €75.664.027 κατά την ημερομηνία εφαρμογής 

των αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι καταθέσεις που κατείχε η Cyta στην Λαϊκή Τράπεζα και Τράπεζα Κύπρου στις 26 Μαρτίου 2013 

ήταν €14.526.889 και €61.137.138 αντίστοιχα. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες μέχρι την ημέρα έκδοσης των οικονομικών 

καταστάσεων, για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης ύψους €14.526.889 με βάση την 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
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παραδοχή ότι οι καταθέσεις της Cyta στην Λαϊκή Τράπεζα είναι όλες ανασφάλιστες καθώς εξαιρούνται από το Σχέδιο Προστασίας 

Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων και οι μη εξασφαλισμένες καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου θα 

υποστούν μέγιστη ζημιά απομείωσης ύψους €36.682.283.

Η Cyta κατά την 26 Μαρτίου 2013 δεν κατείχε αξιόγραφα ή μετοχές στα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Μεταξύ 31 Ιανουαρίου 2013 και 29 Μαρτίου 2013 η Cyta προχώρησε στην περαιτέρω αγορά μετατρέψιμου αξιογράφου της Cyta 

Hellas συνολικού ποσού €30,7εκ., με βάση την σύμβαση που υπογράφηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2012, χωρίς την γραπτή έγκριση 

του Υπουργικού Συμβουλίου όπως αυτή προνοείται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου 

(Κεφ.302). Με βάση το νόμο αυτό, χρήματα της Αρχής τα οποία δεν απαιτείται όπως δαπανηθούν για την εξόφληση υποχρεώσεων 

ή για την εκπλήρωση καθηκόντων της Αρχής δύνανται να επενδυθούν σε αξιόγραφα μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 11 Ιουνίου 2013.

37. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συνέχεια)
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Λευκωσία 
Γωνία Χίλωνος & Μ. Παρίδη 11, Τ.Θ. 24755, 1303 Λευκωσία

Τηλ.: 22702020

 

• Ονασαγόρου - Οδός Ονασαγόρου 26 & 28

• Στροβόλου - Λεωφ. Στροβόλου 14, Μυρτιάνα Κορτ

• Λυκαβηττού - Οδός Νάξου 5

• Έγκωμης - Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 1, “Engomi Business Centre”

• Λακατάμειας - Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 62

• Λατσιών - Λεωφ. Mακαρίου Γ’ 18

• Κακοπετριάς - Οδός Κώστα Χριστοδούλου 28

Λεμεσός
Οδός Αθηνών 89, Τ.Θ. 50147, 3601 Λεμεσός

Τηλ.: 25705050

 

• Κεντρικό - Οδός Αθηνών 89

• Ομόνοιας - Οδός Βασιλέως Παύλου 7

• Λινόπετρας - Λεωφ. Κολωνακίου 28

• Αγίας Φυλάξεως - Οδός Αγίας Φυλάξεως 232

• Πλατρών - Οδός Ολύμπου 8Δ

Λάρνακα 
Οδός Ζ. Πιερίδη 7, Τ.Θ. 40102, 6301 Λάρνακα

Τηλ.: 24704040

 

• Κεντρικό - Οδός Ζ. Πιερίδη 7

• Αγίων Αναργύρων  - Λεωφ. Αλ. Παναγούλη 4

Πάφος 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 11, Τ.Θ. 60043, 8100 Πάφος

Τηλ.: 26706060

 

• Κεντρικό - Λεωφ. Γρίβα Διγενή 11

• Πόλη  Χρυσοχούς - Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 16

Αμμόχωστος 
Οδός Έντισον * 

Τηλ.: 23862500

Προσωρινά

Λεωφ. Ελευθερίας 124, Δερύνεια, Τ.Θ. 33355, 5313 Παραλίμνι 

Τηλ.: 23703030

 

Λεωφ. Ελευθερίας 124, Δερύνεια 

Κερύνεια* 
Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 5Α

Τηλ.: 27452438

Μόρφου* 

Οδός 25ης Μαρτίου 18

Τηλ.: 22742055

Λεύκα* 

Λεύκα

Τηλ.: 22817459

Γραφεία και Cytashop
Κεντρικά Γραφεία
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929,

1396 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22701000

Τέλεφαξ: 22494940

www.cyta.com.cy

Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης: 132

* Δεν λειτουργούν λόγω κατοχής της περιοχής από τουρκικά στρατεύματα εισβολής. 
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