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13 Ιουνίου 2014 
 
 
 
Γενική ∆ιευθύντρια 
Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 
 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου  
για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013. 

Εσωκλείω την Έκθεσή μου επί των οικονομικών καταστάσεων του Ραδιοφωνικού 
Ιδρύματος Κύπρου, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013, η οποία 
υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 3(5) των περί Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου 
∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασμών) Νόμων του 1983 έως 2007. Σας αποστέλλω επίσης 
100 αντίτυπα της Έκθεσης, από τα οποία τα τριάντα (30) αντίτυπα προορίζονται για 
διανομή στα Μ.Μ.Ε. 

Σύμφωνα με τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2014, με την κατάθεση στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων του Κρατικού Προϋπολογισμού ή των Προϋπολογισμών των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, κατατίθεται, από τους κατά νόμο αρμοδίους για την 
ετοιμασία των Προϋπολογισμών αυτών, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον 
Γενικό Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας, λεπτομερής έκθεση συμμόρφωσης και εφαρμογής 
των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή της ∆ημοκρατίας που περιέχονται στην 
τελευταία εκδοθείσα Ετήσια Έκθεσή του και αφορούν στις αρμοδιότητες και 
δραστηριότητες των υπηρεσιών που αφορά ο υπό έγκριση Προϋπολογισμός. 

Για διευκόλυνση της παρακολούθησης της πιο πάνω διάταξης της νομοθεσίας, οι 
κυριότερες επισημάνσεις/εισηγήσεις μας, αναφορικά με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου, που θα περιληφθούν στην Ετήσια Έκθεσή του 2013, αναφέρονται 
συνοπτικά στον πιο κάτω πίνακα: 

Εισήγηση/Επισήμανση Παράγραφος 
Έκθεσης 

(i) Έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης. Στις 31.12.2013 οι 
τρέχουσες υποχρεώσεις του Ιδρύματος ανέρχονταν σε €21 εκ., 
σε σύγκριση με €19,3 εκ. το 2012, ενώ το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ήταν €6,8 εκ. (€6,2 εκ. 
το 2012), δηλαδή υπήρχε έλλειμμα στο κεφάλαιο κίνησης ύψους 
€14,2 εκ., σε σύγκριση με €13,1 εκ. το 2012. Το σύνολο των 
υποχρεώσεων του Ιδρύματος υπερβαίνει το σύνολο του 
ενεργητικού του κατά €117,7 εκ. Το πιο πάνω έλλειμμα, που 

3(ε) 
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προέκυψε κυρίως από τις υποχρεώσεις του Ιδρύματος προς το 
Ταμείο Συντάξεων για κάλυψη των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων 
των υπαλλήλων του και από την οφειλή για τα περιθωριακά 
ωφελήματα των υπαλλήλων, καταδεικνύει ότι η ικανότητα του 
Ιδρύματος να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
στηρίζεται στη συνέχιση παροχής κρατικής χορηγίας και στη μη 
υποχρέωση για άμεση καταβολή των οφειλών στο Ταμείο 
Συντάξεων.  

(ii) Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεων. 

Ύψος αναλογιστικού ελλείμματος. Σύμφωνα με την 
αναλογιστική εκτίμηση που υποβλήθηκε τον Μάιο 2014 με 
ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013, το Ταμείο Συντάξεων 
παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με προϋπηρεσία, ύψους 
€105.032.668 (€93.618.704 στις 31.12.2012). 

3(στ) 

(iii) Aπασχόληση συνεργατών. Εισηγηθήκαμε να ετοιμαστούν 
εσωτερικοί κανονισμοί, έτσι ώστε να ταξινομηθούν οι διάφορες 
κατηγορίες των συνεργατών, η διαδικασία και όροι πρόσληψης 
και μισθοδοσίας τους για εξασφάλιση διαφάνειας και εφαρμογή 
του Νόμου περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. 

5(γ)(ii) 

(iv) Ανταποκριτές. Το Ίδρυμα, απασχολούσε, 29 άτομα από 
τα οποία 15 άτομα απασχολούνται στο εξωτερικό.  

Από τον έλεγχο των συμβολαίων  των πιο πάνω, παρατηρήθηκε 
ότι σε  κάποιες περιπτώσεις των ανταποκριτών εξωτερικού, η 
αμοιβή τους καθορίζεται ανά ανταπόκριση και σε κάποιες 
περιπτώσεις με μηνιαία αμοιβή. Επίσης, τα συμβόλαια 21 
ανταποκριτών/κινηματογραφιστών έχουν λήξει κατά τη διάρκεια 
του 2013 χωρίς να ανανεωθούν, ενώ για 4 ανταποκριτές και 1 
κινηματογραφιστή δεν υπάρχουν συμβόλαια.  

Θα πρέπει να ετοιμαστούν νέα συμβόλαια και να  καθοριστούν οι 
όροι  εργασίας και κριτήρια αμοιβής των ανταποκριτών. 

 
5(δ) 

(v) Ειδικές συμφωνίες αντιπραγματισμού («barter 
agreements»).  Αδυναμίες στη σύναψη, παρακολούθηση και 
αξιοποίηση ειδικών συμφωνιών «barter agreements». Η 
Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι οι συμφωνίες αυτές πρέπει να 
τυγχάνουν χρήσης και εφαρμογής με περισσή προσοχή, αφού εκ 
φύσεως είναι συμφωνίες με ιδιαίτερες δυσκολίες στη διασφάλιση 
της διαφάνειας και ως εκ τούτου εμπεριέχουν ψηλό κίνδυνο για 
εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς. Επίσης, οι συμφωνίες αυτές 
προκαλούν στρέβλωση στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος, αφού έξοδα, που κανονικά θα έπρεπε να φαίνονται 
στον Προϋπολογισμό, παραμένουν «κρυμμένα» πίσω από 
τέτοιες συμφωνίες. 

6(β) 

(vi) Χρεώστες.  Χρεώστες διαφημίσεων ύψους €2.155.973 και 
πρόβλεψη για επισφαλή χρέη 47,7% με υψηλό κίνδυνο και 
αδυναμία ανάκτησης των εισπρακτέων. 

Έχουμε ζητήσει τη λήψη, έγκαιρα, μέτρων για είσπραξη των 
οφειλών. 

7(α) 
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(vii) Περιθωριακά ωφελήματα μόνιμου προσωπικού. 

(α) Συνολικό ποσό ύψους €146.195 που κατατέθηκε σε 
λογαριασμούς προς όφελος του ∆ιευθυντικού Προσωπικού 
πρέπει να επιστραφεί σε λογαριασμούς του Ιδρύματος. 

(β)  Η συσσωρευμένη οφειλή του Ιδρύματος για τα πιο πάνω 
ωφελήματα ανήλθε σε €6.964.474. Το ΡΙΚ θα πρέπει να 
επανεξετάσει το θέμα παραχώρησης παρεμφερών 
ωφελημάτων που δεν συνάδουν με αυτά που 
παραχωρούνται στο κεντρικό Κράτος. 

(γ)  Η διάθεση του ποσού των €2.757.630 στον τραπεζικό 
λογαριασμό «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Περιθωριακά 
Ωφελήματα» έγινε χωρίς να εγκριθούν σχετικοί Κανονισμοί 
και να εγγραφεί ξεχωριστό ταμείο προς όφελος των οποίων 
έχουν κατατεθεί τα χρήματα. 

8(α) 

(viii) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη-επικουρικό σχέδιο 
υγείας. Θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση  όπως στο 
δημόσιο τομέα, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί 
η εισφορά των υπαλλήλων αν θα συνεχίσουν να έχουν 
δικαίωμα σε επικουρικό σχέδιο υγείας. 

9 

Με εκτίμηση, 

 

 

 
(∆ρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ημοκρατίας 
 
Κοιν.: Γενικό Εισαγγελέα της ∆ημοκρατίας 
 Υπουργό Οικονομικών 
  Υπουργό Εσωτερικών 
  Γενική Λογίστρια της ∆ημοκρατίας 
 Πρόεδρο ∆ιοικητικού Συμβουλίου Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 
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