
2010
Ε Τ Η Σ Ι Α  Ε Κ Θ Ε Σ Η



65
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και Οικονομικές

Καταστάσεις



66

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) στις σελίδες 69 μέχρι 107, που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση συνολικών εσόδων, την 
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και 
περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που να 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.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και της χρηματοοικονομικής επίδοσής της και των ταμειακών ροών της 
για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμου Κεφ. 302.

Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή)
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
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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 τους 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.

Χρίστος Β. Βασιλείου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής

εκ μέρους και για λογαριασμό της

KPMG Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 15 Ιουνίου, 2011
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Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Έχω εξετάσει την έκθεση του ιδιώτη ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων, στις σελίδες 69 μέχρι 107 της Αρχής 
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, 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, 15 Ιουνίου 2011

Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 73 μέχρι 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

  2010 2009
 Σημ. €΄000 €΄000
   
Έσοδα από υπηρεσίες 4 466.470 463.036
Έξοδα λειτουργίας 5 (390.569) (388.616)
Μικτό κέρδος   75.901 74.420
   
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 6 (2.609) -
Άλλα εισοδήματα 7 2.735 2.569
Κέρδος από εργασίες   9 76.027 76.989
   
(Επιβολή)/Ακύρωση προστίμων 27 (3.329) 174
   
Έσοδα χρηματοδότησης  49.207 58.420
Έξοδα χρηματοδότησης  (39.171) (41.187)
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 10   10.036 17.233
   
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες 11   (3.289)            -
   
Κέρδος πριν από τη φορολογία  79.445 94.396
Φορολογία 12 (10.270) (27.744)

Κέρδος έτους  69.175 66.652

Λοιπά συνολικά έσοδα   
   
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση - Κέρδη δίκαιης αξίας       432 412

Λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος       432 412

Συνολικά έσοδα για το έτος   69.607 67.064

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 73 μέχρι 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

  2010 2009
 Σημ. €΄000 €΄000

Ενεργητικό   
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 13 389.747 379.104
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 14 39.581 40.358
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 15 91.760 85.049
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 16 1.480 1.480
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 17 2.248 1.816
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 25.615 47.835
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 19 2.399 2.506
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20 31.860 36.415
Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  584.690 594.563
   
Αποθέματα  5.530 4.988
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 19 104.443 88.052
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη 18 19.051 21.096
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 20 10.229 9.945
Φορολογία εισπρακτέα 25 - 478
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  242.047 256.198
Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού  381.300 380.757
   
Ολικό ενεργητικού  965.990 975.320
   
Ίδια κεφάλαια   
Άλλα αποθεματικά 21 2.097 1.665
Αποθεματικό προσόδου  859.008 869.833
Ολικό ιδίων κεφαλαίων  861.105 871.498
   
Υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 22 1.061 1.399
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 23 6.749 5.649
Ολικό μη τρεχουσών υποχρεώσεων  7.810 7.048
   
Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων 22 345 346
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 24 95.292 96.428
Οφειλόμενη φορολογία 25   1.438           -
Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων  97.075 96.774
   
Ολικό υποχρεώσεων  104.885 103.822
   
Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  965.990 975.320

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 15 Ιουνίου 2011. 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Στ. Κιττής

Πρόεδρος

Φ. Σαββίδης

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μ. Δάμαλου Χατζηγεωργίου

Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 73 μέχρι 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

 Άλλα  Αποθεματικό
 αποθεματικά   προσόδου Ολικό
 
 €΄000 €΄000 €΄000
   
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009  1.253 883.181 884.434
   
Κέρδος έτους - 66.652 66.652
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους 412           -      412

Συνολικά έσοδα έτους 412 66.652 67.064
Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία         - (80.000) (80.000)
 412 (13.348) (12.936)
   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 1.665 869.833 871.498
   
Κέρδος έτους  - 69.175 69.175
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους 432             - 432

Συνολικά έσοδα έτους 432 69.175 69.607
Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία - (80.000) (80.000)
    432 (10.825) (10.393)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 2.097 859.008 861.105

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 73 μέχρι 107 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

  2010 2009
 Σημ. €΄000 €΄000

Ροή μετρητών από εργασίες   
Κέρδος έτους  69.175 66.652
Αναπροσαρμογές για:   
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 54.423 56.115
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος  (38) -
Απόσβεση άδειας κινητής τηλεφωνίας 14 1.090 1.089
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 14 17.460 15.477
Απόσβεση αδειών χρήσης καταστημάτων 14 18 -
Ζημιά/(κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  89 (365)
Ζημία από επανεκτίμηση χρεογράφων  494 45
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 15 3.289 -
Έσοδα από επενδύσεις 7 (47) (44)
Τόκοι εισπρακτέοι 10 (11.680) (17.592)
Τόκοι πληρωτέοι 10 769 426
Συνολικό έξοδο Σχεδίου Συντάξεων 8 28.231 29.535
Εισφορές εργοδότη στο Σχεδίο Συντάξεων 8 (18.286) (23.237)
Κάλυψη υποχρέωσης Σχεδίου Συντάξεων 8 (5.674) (4.239)
Φορολογία 12 10.270 27.744

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  149.583 151.606
Αύξηση στα αποθέματα  (542) (39)
Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (16.284) (472)
Μείωση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές  (1.136) (37.425)

Ροή μετρητών από εργασίες  131.621 113.670
Φορολογία που πληρώθηκε  (7.254) (12.498)

Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες  124.367 101.172
   
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες   
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 14 (15.806) (17.816)
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 13 (78.895) (66.338)
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 15 (10.000) (30.000)
Είσπραξη από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού  - 85
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  11.755 8.988
Είσπραξη από πώληση επενδύσεων που κατέχονται μέχρι τη λήξη  23.771 -
Τόκοι που εισπράχθηκαν  11.680 17.592
Έσοδα από επενδύσεις           47           44

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε επενδυτικές δραστηριότητες  (57.448) (87.445)
   
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Αποπληρωμή δανείων  (339) (339)
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος  38 -
Τόκοι που πληρώθηκαν  (769) (426)
Μέρισμα που πληρώθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία  (80.000) (80.000)

Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (81.070) (80.765)

Καθαρή μείωση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών  (14.151) (67.038)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους  256.198 323.236
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους  242.047 256.198

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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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. 
Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη, οι οποιοι διορίζονται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο.

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

Από την 1η Ιανουαρίου 2009 ο φορολογικός νόμος για φορολόγιση ημικρατικών οργανισμών έχει αλλάξει και από 25% που 
προνοείτο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 έχει μειωθεί στο 10%. Σε ισχύ τίθεται επίσης και ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος για πληρωτέα μερίσματα.
 
Η κύρια δραστηριότητα της Cyta, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.

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).

(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 2010, 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 του οργανισμού.

 Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για το έτος  
 που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010:

 (i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
  • Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2010 (Εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010 και  
   1η Ιανουαρίου 2011, ως αρμόζει). 
  • ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Περιορισμένη εξαίρεση για οικονομικές οντότητες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ  
   από τις συγκριτικές γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται για ετήσιες  περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 
   1η  Ιουλίου 2010). 
  • ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (αναθεώρηση) (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν  
   την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 
  • ΔΛΠ 32 Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων (τροποποιήσεις) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
   μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010). 
  • ΕΔΔΠΧΑ 14 Προπληρωμές απαίτησης ελάχιστης χρηματοδότησης (τροποποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες   
   περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 
       • ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους (εφαρμόζεται για ετήσιες      
          περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010). 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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 (ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
       •ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση): Υπερ-πληθωρισμός και Απάλειψη Σταθερών Ημερομηνιών για Εταιρείες που εφαρμόζουν τα 
           ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011). 
       •ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών  
          περιουσιακών στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 
       •ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. (ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2013) 
       •ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία (Τροποποίηση)-Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
          που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012). 

 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 ΔΠΧΑ9 που ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών  
 στοιχείων. Η έκταση της επίπτωσης δεν έχει προσδιοριστεί.

(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.
 
 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 πόσον 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 ποσόν 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.
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 • 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 ποσόν που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό  
  φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

 • 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 δίκαιη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους και  
  τη 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 μια 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 του ισολογισμού.
 
 • 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο 
κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις, εκτός όπου δηλώνεται διαφορετικά.

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.

Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα αποτελείται από την αξία τιμολόγησης για εμπορεύματα και υπηρεσίες μετά την αφαίρεση του Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας, των επιστροφών και των εμπορικών εκπτώσεων. Τα έσοδα της Cyta αναγνωρίζονται ως εξής:

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

      Έσοδα από κλήσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, με βάση τη χρονική περίοδο κατά   
         την οποία γίνονται κλήσεις από και προς το δίκτυο της Cyta.

     Έσοδα παγίων αναγνωρίζονται σύμφωνα με τη χρονική περίοδο την οποία καλύπτουν τα τέλη.

     Έσοδα από πωλήσεις αναγνωρίζονται με βάση το χρόνο πώλησης.

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

 • 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.

Το κόστος των ωφελημάτων αφυπηρέτησης χρεώνεται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 
του προσωπικού και υπολογίζεται ετήσια από ανεξάρτητους διπλωματούχους αναλογιστές, με βάση τη 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 τη μέση υπολοιπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων της Cyta, που είναι για το τρέχον έτος 19 χρόνια.
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Η πλέον πρόσφατη ανεξάρτητη αναλογιστική εκτίμηση έγινε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και βασίστηκε στην υπόθεση ότι η 
μέση ετήσια μελλοντική αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις θα είναι 3% ενώ η μέση ετήσια απόδοση των επενδύσεων 
θα είναι 4,80%.

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 στο λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά τη 
διάρκεια του έτους.

Χρεώστες και προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες
Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες, 
όπου θεωρείται αναγκαίο.  Δε γίνεται οποιαδήποτε γενική πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.  Οι εμπορικοί χρεώστες 
αναφέρονται μετά από το συμψηφισμό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες, όταν υπάρχει.

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 λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Χρηματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρουσιάζονται σε ξένο συνάλλαγμα μεταφράζονται σε Ευρώ με βάση 
την τιμή συναλλάγματος που ισχύει την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 
μεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 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 λογαριασμού αποτελεσμάτων. 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 του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και τα περιουσιακά στοιχεία για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρονιές 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 χρονιές.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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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 τρεχόντων 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 τη Cyta αποτιμούνται κατά έργο και περιλαμβάνουν υλικά, άμεσα εργατικά και   
 άλλα συναφή έξοδα.
 Έξοδα δανεισμού για την απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφονται στο έτος που εγείρονται.
 Έξοδα για επισκευές και ανανεώσεις διαγράφονται στο έτος που εγείρονται.

(β) Οι αποσβέσεις εκμισθωμένων ακινήτων, υπολογίζονται με ισόποσες ετήσιες 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 πέντε χρόνια.

Για την απόσβεση των υπόλοιπων στοιχείων πάγιου ενεργητικού γίνεται πρόβλεψη από τη Cyta για να διαγραφεί το κόστος 
μείον η υπολογιζόμενη υπολειμματική αξία των στοιχείων με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της  
αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους ως εξής:

     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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Δεν 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 
λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες 
δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη στη 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 λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

Στις προσθήκες ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού λογίζονται αποσβέσεις για ολόκληρο το έτος, ενώ για τις αφαιρέσεις 
δε λογίζονται αποσβέσεις για το σχετικό έτος. 

Αναβαλλόμενο εισόδημα
Το αναβαλλόμενο εισόδημα περιλαμβάνει εισπράξεις έναντι εισοδημάτων που αφορούν μεταγενέστερη οικονομική περίοδο.

Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες
Οι κρατικές χορηγίες για κεφαλαιουχικές δαπάνες παρουσιάζονται στον ισολογισμό και αναγνωρίζονται κατά την είσπραξή 
τους. Αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών στοιχείων 
ενεργητικού. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα όταν εισπράττονται.

Άδεια κινητής τηλεφωνίας 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με άδειες λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας που ανήκουν στη 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 ζημιές απομείωσης. 

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

Υπεραξία καταστημάτων
Η υπεραξία καταστημάτων επιμετρείται αρχικά στο κόστος αγοράς και αποσβένενται 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 στη 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 
λογαριασμού αποτελεσμάτων 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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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 λογαριασμού αποτελεσμάτων 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 του ισολογισμού κατατάσσονται ως μη  
 κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

 Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεως διαγράφονται και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριμένους επισφαλείς χρεώστες.

(ii) 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 ισολογισμού.

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
  Τα στοιχεία αποτιμώμενα στη δίκαιη αξία μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων αποτελούνται από δύο  
  κατηγορίες:
        -  Στοιχεία που κατέχονται για εμπορία: Η κατηγορία αυτή αποτελείται από αξίες που αγοράστηκαν με σκοπό την   
              άμεση απόδοση κέρδους από βραχυπρόθεσμες αυξομειώσεις των τιμών ή περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο   
            το οποίο έχει ως χαρακτηριστικό τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία. Η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιμή αγοράς στο  
          κλείσιμο του χρηματιστηρίου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που  
             προκύπτει από την αναπροσαρμογή τους αυτή, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
        -  Στοιχεία που η Cyta επέλεξε να τα αποτιμήσει στη δίκαιη αξία με μεταφορά της διαφοράς αποτίμησης στην  
          κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων:  Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία  
          ενεργητικού  που διαχειρίζονται ενιαία με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και η απόδοσή τους εκτιμάται με  
                 βάση τη δίκαιη αξία τους. 

 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
  Στις επενδύσεις αυτές κατατάσσονται οι επενδύσεις με σταθερή λήξη για τις οποίες η Cyta έχει την πρόθεση και τη  
  δυνατότητα να κρατήσει μέχρι τη λήξη τους. Αυτές οι επενδύσεις λογίζονται βάσει του χρεολυτικού κόστους (amortised  
  cost), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της πραγματικής απόδοσης (effective yield method) και αφαιρώντας   
  οποιεσδήποτε προβλέψεις για απομείωση της αξίας.

  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. 
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  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 λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με   
  οποιοδήποτε ποσό στα αποθεματικά επανεκτίμησης σχετικό με την επένδυση που εκποιήθηκε.

 • Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
  Στοιχεία τα οποία πρόκειται να κρατηθούν για μια αόριστη χρονική περίοδο και μπορεί να διατεθούν για πώληση,   
  για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας ή λόγω αυξομείωσης επιτοκίων, ισοτιμιών συναλλάγματος ή αλλαγές στις   
  τιμές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιμα για πώληση.

  Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρμόζονται στη δίκαιη   
  αξία τους. Για τις εισηγμένες αξίες, η δίκαιη αξία θεωρείται ως η τιμή αγοράς στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου, κατά   
  την ημερομηνία ισολογισμού. Για τις μη εισηγμένες αξίες, η δίκαιη αξία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες   
  μεθόδους υπολογισμού της δίκαιης αξίας αναπροσαρμοσμένες για να αντιπροσωπεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά   
  του συγκεκριμένου εκδότη. Στις περιπτώσεις όπου η τιμή κτήσης προσεγγίζει την υπολογιζόμενη δίκαιη αξία τότε ως   
  δίκαιη αξία θεωρείται η τιμή κτήσης. Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στη  
  δίκαιη αξία μεταφέρεται στα αποθεματικά επανεκτίμησης.

(iii) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
  Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο   
  ταμείο και στην τράπεζα.

(iv) Δάνεια
  Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων χρηματοδότησης. Τα δάνεια   
  παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσπασθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την  
  αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων   
  κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(v)  Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
  Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα   
  επιμετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος, με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

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).

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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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(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 πιθανόν 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 βέβαια.

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

Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση στο 
τρέχον έτος.

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Σταθερή τηλεφωνία  108.608 114.463
Κινητή τηλεφωνία  205.884 207.644
Λοιπές υπηρεσίες  151.978 140.929

    466.470 463.036

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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5. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
   
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων  815  -
Έξοδα συντήρησης  28.093 28.971
Ενοίκια κυκλωμάτων εξωτερικού  5.108 3.400
Αποδόσεις σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  43.080 48.918
Έξοδα προσωπικού  127.163 127.322
Αποζημιώσεις για πρόωρες αφυπηρετήσεις  3.523 3.252
Έξοδα διαφημίσεων  12.246 10.056
Άδειες χρήσης περιεχωμένων Cytavision  20.383 16.278
Άλλα έξοδα  57.820 56.776
Πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες  763 1.218
Πρόβλεψη για πεπαλαιωμένα υλικά  1.407 340
Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων (Σημ. 8)  18 151
Κόστος Σχεδίου Συντάξεων (Σημ. 8)         28.231 29.674
Αποσβέσεις άυλου ενεργητικού  18.568 16.567
Αποσβέσεις  54.424 56.115
    401.642 399.038
Μείον: μισθοί και άλλα έξοδα που κατανέμονται σε στοιχεία πάγιου ενεργητικού 
και σε έργα αποπληρωτέα από τρίτους  (11.073) (10.422)

    390.569 388.616

6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (89) -
Διαγραφή πεπαλαιωμένου πάγιου ενεργητικού  (1.548) -
Υπεξαίρεση αποθεμάτων (Σημ. 1)     (972)       -
    (2.609)        -

1.  Το Μάρτιο του 2011, μετά από έρευνα της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης φάνηκε ότι κατά το έτος που έληξε στις 31   
 Δεκεμβρίου 2010 έγιναν υπερβολικές επιστροφές αχρήστων καλωδίων στις αποθήκες της Cyta. Μέσα από την έρευνα της   
 Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης διαπιστώθηκε ότι τέτοιες ποσότητες καλωδίων δεν είχαν επιστραφεί ως άχρηστα καλώδια   
 και ότι οι υπογραφές στα σχετικά έγραφα επιστροφής υλικών για τα συγκεκριμένα καλώδια δεν ήταν αυθεντικές. Η Cyta έχει  
 προβεί σε καταγγελία στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες προχώρησαν στις σχετικές έρευνες. Για το  ποσό της υπεξαίρεσης η Cyta  
 έχει τροχιοδρομήσει τις σχετικές διαδικασίες για διεκδίκηση του από την ασφαλιστική εταιρεία.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

7. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων  125 -
Διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης   2.553 2.113
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  - 365
Έσοδα από επενδύσεις  47 44
Κυβερνητικές χορηγίες       10       47

    2.735 2.569

8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

(α) Ταμείο Συντάξεων
    2010 2009
    €΄000 €΄000
 Έλλειμμα Ταμείου Συντάξεων  18 151

 Διαγραφή έτους  18 151

 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 31η Δεκεμβρίου 2010  
 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 τελευταία  
 εκτίμηση έγινε την 31η Δεκεμβρίου 2001 από επαγγελματία αναλογιστή και παρουσίασε επιπρόσθετο έλλειμμα ύψους  
 €738.502 το οποίο διαγράφηκε ισόποσα κατά τα έτη 2001 και 2002.

 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 2010, καταβλήθηκε το  
 ποσό των €17.848.

(β) Σχέδιο Καθορισμένου Ωφελήματος:

 Η τελευταία αναλογιστική εκτίμηση έγινε με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τα περιουσιακά στοιχεία  
 που χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς της αναλογιστικής μελέτης πάρθηκαν από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις  
 του Σχεδίου Συντάξεων και Χορηγημάτων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για το 2010.

 Τυχόν αναλογιστικά πλεονάσματα ή αναλογιστικά ελλείμματα που προκύπτουν θα διαγράφονται στην Κατάσταση  
 Συνολικών Εσόδων σε περίοδο ίση με τη μέση υπολοιπόμενη εργασιακή ζωή των υπαλλήλων της Cyta, που είναι για το  
 τρέχον έτος 19 χρόνια.

 Η συνολική υποχρέωση της Cyta για τα ωφελήματα αφυπηρετήσεως στο σχέδιο Συντάξεων είναι ως ακολούθος: 
    
    2010 2009
    €΄000 €΄000

 Βραχυπρόθεσμη  9.914 4.239
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 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. Κατά το έτος 2010 δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό προς κάλυψη του αναλογιστικού   
 ελλείμματος.

 Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης είναι βασισμένα στην αναλογιστική μελέτη που έγινε 
 στις 31 Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος και έχει ως εξής:

    2010 2009
    €΄000 €΄000
 Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου  (762.840) (748.964)
 Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων  768.514 753.203
 Καθαρή υποχρέωση  5.674 4.239
 Κάλυψη υποχρέωσης  (5.674) (4.239)
 Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημιές   (13.567) (8.330)
 Μη αναγνωρισμένη μεταβατική υποχρέωση  (28.522) (38.030)
 Περιουσιακά στοιχεία σχεδίου αναγνωρισμένα στην κατάσταση οικονομικής θέσης (Σημ. 20)  (42.089) (46.360)
 Υποχρέωση προς το σχέδιο αναγνωρισμένη στην κατάσταση οικονομικής θέσης  9.914 4.239
 Καθαρά περιουσιακά στοιχεία σχεδίου αναγνωρισμένα στην κατάσταση οικονομικής θέσης  (32.175) (42.121)

 Τα ποσά που εμφανίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ειναι βασισμένα στην αναλογιστική μελέτη που έγινε 
 στις 31 Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το σχέδιο αφυπηρέτησης καθορισμένου ωφελήματος και έχει ως εξής:

    2010 2009
    €΄000 €΄000
 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  18.285 20.167
 Διαγραφή αναλογιστικής ζημιάς που αναγνωρίστηκε στο έτος  439 -
 Αναγνώριση μεταβατικής υποχρέωσης  9.507 9.507

 Κόστος που αναγνωρίστηκε στα λειτουργικά έξοδα  (Σημ. 5)  28.231 29.674
 Τόκος στην υποχρέωση  (Σημ. 10)  37.489 40.688
 Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων  (Σημ. 10)  (37.489) (40.827)
 Συνολικό έξοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων  28.231 29.535

 Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης:
    2010 2009
    €΄000 €΄000
 Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου  753.203 710.853
 Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  18.285 20.167
 Κόστος τόκου (Σημ. 10)              37.489   40.688
 Εισφορές εργαζομένων  666 639
 Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  (25.813) (27.260)
 Αναλογιστική ζημιά / (κέρδος)  (15.316)     8.116

 Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου  768.514  753.203

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

 Μεταβολή στην πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων:
    2010 2009
    €΄000 €΄000
 Αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου στην αρχή της περιόδου  753.203 711.735
 Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 10)  37.489 40.827
 Εισφορές εργοδότη   18.286 23.237
 Εισφορές εργαζομένων  666 639
 Παροχές που πληρώθηκαν από το σχέδιο  (25.813) (27.260)
 Αναλογιστική (ζημιά)  (20.991) (214)

 Αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου   762.840 748.964
 Έλλειμμα σχεδίου στο τέλος του έτους που θα πληρωθεί από τη Cyta     5.674     4.239

 Αξία περιουσιακών στοιχείων σχεδίου στο τέλος της περιόδου  768.514 753.203

 Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αναλογιστική εκτίμηση ήταν:
     2010  2009
    % ανά έτος  % ανά έτος

 Προεξοφλητικό επιτόκιο  4,80% 5,00%
 Πληθωρισμός  2,50% 2,00%
 Γενική αύξηση μισθών  0,50% 1,00%
 Ολική αύξηση μισθών  3,00% 3,00%
 Ποσοστό αύξησης συντάξεων  3,00% 3,00%
 Αύξηση βασικών ασφαλιστέων αποδοχών  3,50% 3,50%
 Αναμενόμενη απόδοση επενδύσεων  4,80% 5,00%
 Πίνακες Θνησιμότητας        80% του PA(90) 85%τουPA(90)

(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 2010 ήταν €182.638 (2009: €231.320).
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9. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:  
Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού (Σημ.14)   18.568  16.566
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.13)   54.423  56.115

10. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000

Τόκοι εισπρακτέοι  11.680  17.593
Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σχεδίου συντάξεων  37.489 40.827 
 
Συναλλαγματικό κέρδος          38           -

Έσοδα χρηματοδότησης   49.207  58.420 
 
Ζημιά από δοσοληψίες σε ξένο συνάλλαγμα  419 29
Τραπεζικά δικαιώματα και άλλοι τόκοι  769 426
Δαπάνη τόκου υποχρεώσεων σχεδίου συντάξεων  37.489 40.688
Ζημιά από απομείωση αξίας χρεογράφων  494 44

Έξοδα χρηματοδότησης   39.171 41.187 
 
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης  10.036 17.233

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Τραπεζικές καταθέσεις  9.623 14.444
Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη    2.057 3.149

    11.680 17.593

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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11. ΚΑΘΑΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες  (3.289) -
 
    (3.289)      -

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Cyta προχώρησε στην απομείωση της επένδυσης που είχε 
στη Digimed Communications Limited κατά €3.289.000. 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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12. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους  8.142 8.244
Εταιρικός φόρος - προηγούμενων ετών  - 27.131
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - τρέχοντος έτους  1.028 1.752
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - προηγουμένων ετών  - 560
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας  - 457
Αναβαλλόμενη φορολογία - χρέωση/(πίστωση) (Σημ.23)    1.100 (10.400)

Χρέωση έτους  10.270 27.744

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα 
και φορολογίας με βάση το λογιστικό κέρδος:
    2010 2009
    €΄000 €΄000
Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία  79.445 94.396

Φόρος με βάση τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας  7.945 9.440
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  7.915 7.915
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία  (7.718) (8.654)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα - τρέχοντος έτους  1.028 1.752
Αναβαλλόμενη φορολογία  1.100 (10.400)
Φόροι προηγουμένων ετών  - 27.691
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας            - 457
Χρέωση φορολογίας  10.270 27.744

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

   Γη και κτίρια Έργα υπό Κτίρια πάνω σε Τηλεπ. Οχήματα Έπιπλα, σκεύη Ηλεκτρονικοί Ολικό

    εκτέλεση Εκμισθωμένα Εξοπλισμός και και Υπολογιστές

     Γήπεδα  Εργαλεία εξοπλισμός και   

         Συστήματα

 

   €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Κόστος         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009  71.129 64.546 2.424 914.052 14.274 5.531 28.376 1.100.332

Προσθήκες  12.911 (10.770) - 60.634 160 479 2.924 66.338

Πωλήσεις  (249) - - (17.890) (181) - (1.237) (19.557)

Μεταφορές            -           -         -      (115) - - (35) (150)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  83.791 53.776 2.424 956.681 14.253 6.010 30.028 1.146.963

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  83.791 53.776 2.424 956.681 14.253 6.010 30.028 1.146.963

Προσθήκες  16 9.874 261 64.001 2.340 392 2.011 78.895

Πωλήσεις  (513) - - (30.306) (726) - (1.341) (32.886)

Μεταφορές           - (12.800)         -      10.875 - - 330 (1.595)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  83.294   50.850 2.685 1.001.251 15.867 6.402 31.028 1.191.377

        

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009  25.102 - 1.432 653.416 12.551 4.816 25.434 722.751

Επιβάρυνση έτους  2.137 - 71 50.679 559 231 2.438 56.115

Επί πωλήσεων  (179) - - (9.366) (181) - (1.208) (10.934)

Μεταφορές            - -         - (38) - - (35) (73)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  27.060 - 1.503 694.691 12.929 5.047 26.629 767.859

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  27.060 - 1.503 694.691 12.929 5.047 26.629 767.859

Επιβάρυνση για το έτος  2.110 - 93 49.170 872 257 1.921 54.423

Επί πωλήσεων  (117) - - (18.862) (725) - (1.338) (21.042)

Μεταφορές  - -         - 60 - - 330 390

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  29.053  - 1.596 725.059 13.076 5.304 27.542 801.630

        

Καθαρή λογιστική αξία        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  54.241 50.850 1.089 276.192 2.791 1.098 3.486 389.747

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  56.731 53.776    921 261.990 1.324    963 3.399 379.104

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

(α) Στοιχεία ενεργητικού σε κατεχόμενες περιοχές 
 Τα στοιχεία πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνουν ορισμένα στοιχεία που βρίσκονται στις περιοχές που βρίσκονται υπό  
 κατοχή 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 (2009: €261.315) που περιλαμβάνονται στις οικονομικές  
 καταστάσεις δεν είχε συμπληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τους στο όνομα της Cyta, στις 31 Δεκεμβρίου 2010.
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12. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

   Γη και κτίρια Έργα υπό Κτίρια πάνω σε Τηλεπ. Οχήματα Έπιπλα, σκεύη Ηλεκτρονικοί Ολικό

    εκτέλεση Εκμισθωμένα Εξοπλισμός και και Υπολογιστές

     Γήπεδα  Εργαλεία εξοπλισμός και   

         Συστήματα

 

   €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000 €΄000

Κόστος         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009  71.129 64.546 2.424 914.052 14.274 5.531 28.376 1.100.332

Προσθήκες  12.911 (10.770) - 60.634 160 479 2.924 66.338

Πωλήσεις  (249) - - (17.890) (181) - (1.237) (19.557)

Μεταφορές            -           -         -      (115) - - (35) (150)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  83.791 53.776 2.424 956.681 14.253 6.010 30.028 1.146.963

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  83.791 53.776 2.424 956.681 14.253 6.010 30.028 1.146.963

Προσθήκες  16 9.874 261 64.001 2.340 392 2.011 78.895

Πωλήσεις  (513) - - (30.306) (726) - (1.341) (32.886)

Μεταφορές           - (12.800)         -      10.875 - - 330 (1.595)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  83.294   50.850 2.685 1.001.251 15.867 6.402 31.028 1.191.377

        

Αποσβέσεις        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009  25.102 - 1.432 653.416 12.551 4.816 25.434 722.751

Επιβάρυνση έτους  2.137 - 71 50.679 559 231 2.438 56.115

Επί πωλήσεων  (179) - - (9.366) (181) - (1.208) (10.934)

Μεταφορές            - -         - (38) - - (35) (73)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  27.060 - 1.503 694.691 12.929 5.047 26.629 767.859

        

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010  27.060 - 1.503 694.691 12.929 5.047 26.629 767.859

Επιβάρυνση για το έτος  2.110 - 93 49.170 872 257 1.921 54.423

Επί πωλήσεων  (117) - - (18.862) (725) - (1.338) (21.042)

Μεταφορές  - -         - 60 - - 330 390

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  29.053  - 1.596 725.059 13.076 5.304 27.542 801.630

        

Καθαρή λογιστική αξία        

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010  54.241 50.850 1.089 276.192 2.791 1.098 3.486 389.747

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009  56.731 53.776    921 261.990 1.324    963 3.399 379.104

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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14. ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
     Άδεια  Λογισμικά Υπεραξία   
                  κινητής    προγράμματα  καταστημάτων Ολικό 
                                      τηλεφωνίας
 
     €΄000 €΄000 €΄000 €΄000
Κόστος    
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2009   22.388 185.262 - 207.650
Προσθήκες   - 17.816 - 17.816
Πωλήσεις   - (286) - (286)
Μεταφορές             -       150   - 150

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   22.388 202.942   - 225.330
    
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2010   22.388 202.942 - 225.330
Προσθήκες   - 15.642 164 15.806
Μεταφορές   - 1.595 - 1.595
Πωλήσεις            -      (292)      - (292)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   22.388 219.887 164 242.439
    
Αποσβέσεις    
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2009   6.049 162.484 - 168.533
Επί πωλήσεων   - (200) - (200)
Διαγραφή έτους  (Σημ.9)   1.089 15.477 - 16.566
Μεταφορές           -         73           - 73

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   7.138 177.834  - 184.972
    
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2010   7.138 177.834 - 184.972
Επί πωλήσεων   - (292) - (292)
Διαγραφή έτους  (Σημ.9)   1.090 17.460 18 18.568
Μεταφορές          - (390)         - (390)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   8.228 194.612 18 202.858
    
Καθαρή λογιστική αξία    
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010   14.160 25.275 146 39.581
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009   15.250 25.108    - 40.358
 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

15. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
       2010 2009
       €΄000 €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου      85.049 55.049
Προσθήκες     10.000 30.000
Χρέωση για απομείωση στην αξία     (3.289)  -
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     91.760 85.049

Λεπτομέρειες των θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως: 

Όνομα  Χώρα   Συμμετοχή
    σύστασης 
       2010 2009
      % €΄000  €΄000
    
Digimed Communications Ltd  Κύπρος  100 91.760 85.049
       91.760 85.049

Η εταιρεία Digimed Communications Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, αποτελεί εξολοκλήρου 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 2010, η Cyta προχώρησε στην απομείωση της επένδυσης που 
είχε στην Digimed Communications Ltd κατά €3.289.000. 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 
       2010 2009
       €΄000 €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου     1.480 1.480

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου     1.480 1.480

Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως: 

Όνομα Χώρα   Κύριες Συμμετοχή
   σύσταση   δραστηριότητες   
       % 2010 2009

        €΄000 €΄000
     
Cyta Hellas A.E. Ελλάδα  Ευρυζωνικές Υπηρεσίες 5 1.480 1.480
        1.480 1.480
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17. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου      1.816 1.404
Αλλαγή δίκαιης αξίας μέσω των ιδίων κεφαλαίων      432 412

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου      2.248 1.816

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 2010 ανέρχεται σε €2.076.573 (2009: €1.702.805).

Η εταιρεία ICO Global Communications (Holdings) Limited είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο NASDAQ.  Η Cyta είναι 
κάτοχος 150.909 μετοχών ονομαστικής αξίας Δολάρια ΗΠΑ 0,01 και η συνολική αξία της επένδυσης στις 31 Δεκεμβρίου 
2010 ανέρχεται σε Δολάρια ΗΠΑ 226.364 (€170.995) (2009: €113.135).

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, που αποτελούνται κυρίως από εμπορεύσιμες μετοχές, 
επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου. 

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.

18. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου      68.931 68.975
Χρεόγραφα που έληξαν      (23.771) -
Χρέωση για απομείωση στην αξία      (494) (44)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου      44.666 68.931

      Δίκαιη  Κόστος Δίκαιη Κόστος
      αξία  αξία  
      2010 2010 2009 2009
      €΄000 €΄000 €΄000 €΄000
Κυβερνητικά χρεόγραφα    41.231 41.645 63.054 62.742
Χρεόγραφα Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού    - - 2.567 2.441
Χρεόγραφα Ελληνικής Τράπεζας    3.435 3.417 3.310 3.417

      44.666 45.062 68.931 68.600

Χρεόγραφα που λήγουν:      2010 2009
        €΄000 €΄000
Εντός ενός έτους      19.051 21.096
Μεταξύ δύο και πέντε ετών      25.615 47.835
Σύνολο      44.666 68.931

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Οι αγορές και οι 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.

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. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Εμπορικά εισπρακτέα      63.954 60.283
Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί      1.423 1.426
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες      (18.081) (17.341)

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά       47.296 44.368
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες      6.902 4.686
Προκαταβολές και προπληρωμές         13.116 11.899
Υπηρεσίες φορέων ηλεκτρονικής επικοινωνίας      5.723 4.195
Άλλα εισπρακτέα      35.933 27.514
Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες      (2.128) (2.104)

         106.842 90.558
Μείον μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά       (2.399) (2.506)

Κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά      104.443 88.052

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.

Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες:
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου      (19.446) (19.073)
Πρόνοια που αναγνωρίστηκε για επισφαλείς χρεώστες:     (763) (373)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου      (20.209) (19.446)

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική 
αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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20. ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Σχέδιο Συντάξεων      31.860 36.415
Σχέδιο Συντάξεων Κυκλοφορούν μέρος      10.229 9.945

Σύνολο Σχεδίου Συντάξεων (Σημ. 8)       42.089 46.360

21. ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
         Αποθεματικό 
         δίκαιης αξίας  
         επενδύσεων 
         
         €΄000
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009       1.253
Επανεκτίμηση (Σημ.17)       412

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009       1.665
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010       1.665
Επανεκτίμηση (Σημ.17)       432

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010       2.097

22. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
  
Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων  
Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού      345 346
  
Μακροπρόθεσμα δάνεια  
Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού      1.061 1.399
Ολικό       1.406 1.745

Τα μη βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι απoπληρωτέα ως ακολούθως: 
Μεταξύ ενός και δύo ετών      338 338
Μεταξύ δύο και πέντε ετών      723 1.013
Πέραν των πέντε ετών             -      48

        1.061 1.399

Τα δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού είναι αποπληρωτέα μεταξύ των ετών 2010 και 2015 με ετήσια επιτόκια 
που κυμαίνονται από 2% μέχρι 11.62%.  Τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα με εγγυήσεις της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

23. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η αναβαλλόμενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως:

Υποχρεώσεις αναβαλλόμενου φόρου

                              Επιταχυνόμενη 
                                  φορολογική  
                                     απόσβεση 
             €΄000
 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009       16.049
Χρέωση /(πίστωση) ως ακολούθως: 
Κατάσταση συνολικών εσόδων (Σημ.12)       (10.400)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2009       5.649
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010       5.649
Χρέωση /(πίστωση) ως ακολούθως: 
Κατάσταση συνολικών εσόδων (Σημ.12)       1.100

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010       6.749

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές 
με τη μέθοδο της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 12).

24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Πιστωτές εμπορίου       8.258 9.749
Τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί εξωτερικού      7.238 9.500
Προμηθευτές εξωτερικού      16.577 21.012
Προκαταβολές πελατών      1.531 1.152
Πρόνοια για ελλείμματα ασφαλιστικών ταμείων      9.914 4.239
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι      4.336 3.829
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      8.526 7.386
Οφειλόμενα έξοδα      8.976 12.224
Άλλοι πιστωτές       15.317 13.278
Αναβαλλόμενο εισόδημα      12.588 12.146
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες  (Σημ.26)      2.031 1.913

        95.292 96.428

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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25. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ/ (ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Εταιρικός φόρος - επιστρεπτέος      - (156)
Εταιρικός φόρος - πληρωτέος      1.438 -
Εκτακτή εισφορά για την άμυνα - επιστρεπτέα      - (869)
Φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας              -    547

        1.438 (478)

26. 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:
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Μισθοί και άλλες παροχές      713 727
        713 727

(ii) Αμοιβή Συμβούλων 

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή των βασικών διευθυντικών στελεχών) ήταν ως 
ακολούθως:
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα      30 30

        30 30

(iii) Πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Cyta (UK) Ltd      131 107
Cyta Hellas A.E.      2.562 1.464
Cytacom Solutions Ltd      15 3
Digimed Communications Ltd      269 355
Bestel Communications Ltd      2 1
Cyta Global Hellas S.A.      118 13
Emporion Plaza Ltd           14      26
        3.111 1.969

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

(iv) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Cyta (UK) Ltd      169 360
Cyta Hellas A.E.      391 1.462
Cytacom Solutions Ltd      921 329
Digimed Communications Ltd      265 270
Cyta Global Hellas S.A.      475 240
Emporion Plaza Ltd         179    136
        2.400 2.797

(v) Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες (Σημ.19) 
        2010 2009
Όνομα      €΄000 €΄000
Cytacom Solutions Ltd      3.242 3.217
Iris Gateway Satellite Services Ltd      44 60
Bestel Communications Ltd      3 -
Cyta (UK) Ltd      137 118
Cyta Hellas A.E.      3.476 1.291

        6.902 4.686

(vi) Ποσά πληρωτέα σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.24)
        2010 2009
Όνομα      €΄000 €΄000
Digimed Communications Ltd      1.606 1.515
Cytacom Solutions Ltd      181 159
Emporion Plaza Ltd      92 87
Iris Gateway Satellite Services Ltd      8 -
Cyta Global Hellas S.A.      85 46
Cyta (UK) Ltd           59     106
        2.031 1.913
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27. ΑΚΥΡΩΣΗ / (ΕΠΙΒΟΛΗ) ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 
        2010 2009
       Σημ. €΄000 €΄000
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α)     1 (1.360) 174
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α)     2 (1.969)      -
        (3.329) 174

Στις 2 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Ε.Π.Α) επέβαλε τα πιο κάτω πρόστιμα για παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 6(1)(β) και (γ) του Νόμου:

 1. Ποσό ύψους €1.360.707 σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Netsmart (Cyprus) Ltd για μη παροχή σ’ αυτήν της  
 απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας   
 (premium sms mt). Η Cyta καταχώρησε προσφυγή με αρ. 1/2011 στις 3 Ιανουαρίου 2011.

 2. Ποσό ύψους €1.968.745 σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Thunderworx Ltd για μη παροχή σ’ αυτήν της   
 απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών για να δραστηριοποιηθεί στη λιανική αγορά μηνυμάτων υπερτιμημένης αξίας   
 (premium sms mt). Η Cyta καταχώρησε προσφυγή με αρ. 2/2011 στις 3 Ιανουαρίου 2011. 

28. ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Μέρισμα που πληρώθηκε       80.000 80.000

        80.000 80.000

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 Συμβούλιο της Cyta.

Κατά το έτος 2010, ποσό €80.000.000 πληρώθηκε ως μέρισμα στο Πάγιο Ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά 
από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη συνεδρία του στις 27 Απριλίου 2010, 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 καθορίστηκε, αφού λήφθηκαν υπόψη τα κέρδη που πραγματοποίησε η Cyta για το έτος 2009, το αποθεματικό 
κατά το τέλος του 2009, όπως επίσης και οι άλλες πρόνοιες του εν λόγω Νόμου σε σχέση με την κατάσταση της ρευστότητας 
της Cyta, τη δυνατότητά 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. 

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

29. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Cyta για κεφαλαιουχικές δαπάνες για τις οποίες δεν έγινε πρόβλεψη στις οικονομικές 
καταστάσεις ανέρχονταν, στις 31 Δεκεμβρίου 2010, σε €31.329.339  (2009: €37.442.847). Από το πιο πάνω ποσό, 
€2.088.649 (2009: €6.663.617) 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 2010, θα εξοφληθεί με τη διεκπεραίωση των έργων, 
εντός του έτους 2011 εκτός του ποσού των €3.154.720 το οποίο θα πληρωθεί σε μεταγενέστερες περιόδους.

30. 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):

        2010 2009
        €΄000 €΄000
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  
Baa2       45.118 74.960
Baa3       89.526 65.922
Ba1       18.628 29.734
Χωρίς αξιολόγηση      88.775 85.582
        242.047 256.198
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31. 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 τιμής αγοράς 
 • Λειτουργικός κίνδυνος
 • Κίνδυνος συμμόρφωσης
 • Νομικός κίνδυνος

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 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 έκθεσή 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:

        2010 2009
        €΄000 €΄000
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση   2.248 1.816
 Επενδύσεις που κατέχονται μέχρι τη λήξη      44.666 68.931
 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις      99.940 85.872
 Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες      6.902 4.686

        153.756 161.305

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

 (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:
 
 31 Δεκεμβρίου 2010     Συμβατικές Μεταξύ 3 και 
      Λογιστική  ταμειακές 12 μηνών 
      αξία ροές μηνών 1-5 έτη

      €΄000 €΄000 €΄000 €΄000
 Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού   1.406 1.466 370 1.096
 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    84.285 84.285 84.285  - 
 Πληρωτέα από συγγενικές εταιρείες    2.031 2.031 531 1.500

      87.722 87.782 85.186 2.596

 31 Δεκεμβρίου 2009      Συμβατικές Μεταξύ 3 και 
      Λογιστική  ταμειακές 12 μηνών 
      αξία ροές  1-5 έτη

      €΄000 €΄000 €΄000 €΄000

 Δάνεια από χρηματοδοτικά ιδρύματα εξωτερικού   1.745 1.745 346 1.399
 Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις    82.369 82.369 82.369 -
 Πληρωτέα από συγγενικές εταιρείες    1.913 1.913 413 1.500

      86.027 86.027 83.128 2.899

 (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 την Cyta σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις  
 ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την 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.
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 Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων χρηματοοικονομικών   
 μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:
        2010 2009
        €΄000 €΄000
 Χρηματοοικονομικά μέσα κυμαινόμενου επιτοκίου   
 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις      1.406 1.745
        1.406 1.745

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 2010      Δολάρια 
        Ηνωμένων Άλλα 
         Πολιτειών νομίσματα
        €΄000 €΄000
Περιουσιακά στοιχεία   
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις      132 671
Καταθέσεις σε τράπεζες      1.996 -
Επενδύσεις         171      -
        2.299 671
Yποχρεώσεις   

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο      2.299 671

31 Δεκεμβρίου 2009  
        €΄000 €΄000
Περιουσιακά στοιχεία   
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις      1.963 229
Καταθέσεις σε τράπεζες      126 -
Επενδύσεις      113           -
        2.202      229
Yποχρεώσεις   
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις       (861) (2.010)
         (861) (2.010)

Καθαρή έκθεση σε κίνδυνο      1.341 (1.781)
 
Ανάλυση ευαισθησίας 
Η ενδυνάμωση κατά 10% του Ευρώ έναντι των πιο κάτω ξένων νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2010 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 2010 θα προκύψει η ίδια αλλά αντίθετη επίδραση 
στα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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                          Αποτελέσματα
        2010 2009
        €΄000 €΄000
Δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών      230 134
Άλλα νομίσματα      134 (178)
        364 (44)

 (iv) Λειτουργικός κίνδυνος
 Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων   
 της Cyta καθώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα της Cyta   
 ελέγχονται, συντηρούνται και αναβαθμίζονται σε συνεχή βάση.

 (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 λειτoυργεί ως δρώσα oικονoμική 
μoνάδα 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.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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32. ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Cyta είναι περίπου οι ίδιες, όπως 
και τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό. 

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.

31/12/2010     Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
      €΄000 €΄000 €΄000 €΄000
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 2.248          -          - 2.248
Σύνολο    2.248          -          - 2.248

31/12/2009     Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
      €΄000 €΄000 €΄000 €΄000
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία     
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 1.816 - - 1.816
Σύνολο    1.816         -          - 1.816

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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33. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Τον Μάρτιο του 2011 μετά από έρευνα της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης φάνηκε ότι κατά το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2010 έγιναν υπερβολικές επιστροφές αχρήστων καλωδίων στις αποθήκες της Cyta. Μέσα από την έρευνα της 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης διαπιστώθηκε ότι τέτοιες ποσότητες καλωδίων δεν είχαν επιστραφεί ως άχρηστα καλώδια 
και ότι οι υπογραφές στα σχετικά έγραφα επιστροφής υλικών για τα συγκεκριμένα καλώδια δεν ήταν αυθεντικές. Η Cyta έχει 
προβεί σε καταγγελία στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες προχώρησαν στις σχετικές έρευνες. Για το ποσό της υπεξαίρεσης η Cyta 
έχει τροχιοδρομήσει τις σχετικές διαδικασίες για διεκδίκησή του από την ασφαλιστική εταιρεία.

Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
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