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1. Διερεύνηση πιθανών παραβάσεων της Νομοθεσίας και Εξέταση

Υποθέσεων
Η Αρχή διερεύνησε, κατά το 2018, συνολικά διακόσιες (200) περιπτώσεις πιθανών
παραβάσεων της Νομοθεσίας από τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
οργανισμούς και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
Σε ογδόντα (80) περιπτώσεις η Αρχή έκρινε, κατά την υποβολή του σχετικού πορίσματος
από τον/ την Λειτουργό που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, ότι εκ πρώτης όψεως
υπάρχουν πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας και τα εν λόγω πορίσματα προωθήθηκαν
σε υποθέσεις. Για τις υπόλοιπες εκατόν-είκοσι (120) περιπτώσεις, κρίθηκε ότι εκ πρώτης
όψεως δεν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις και ως εκ τούτου, τερματίστηκε η διαδικασία
διερεύνησής τους.
Συνολικά, κατά το 2018, η Αρχή εκδίκασε εκατόν-μία (101) υποθέσεις και επέβαλε,
μεταξύ άλλων, διοικητικά πρόστιμα ύψους €348,085. Το θεματολόγιο των παραβάσεων,
για τις υπό αναφορά υποθέσεις που εξετάστηκαν από την Αρχή και για τις οποίες
επιβλήθηκαν κυρώσεις στους οργανισμούς (σύσταση, προειδοποίηση ή διοικητικό
πρόστιμο), σχετίζεται με τα ακόλουθα:
 Ανθρώπινα δικαιώματα, σεβασμός στην προσωπικότητα, τιμή, υπόληψη, ιδιωτική
ζωή/ όλοι απολαύουν δίκαιης, ορθής, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς/ δικαίωμα
απάντησης/ αξιοπρέπεια των δύο φύλων, φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών
ομάδων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Ακρίβεια, αντικειμενικότητα, πολυφωνία, πολυμέρεια και ισότιμη μεταχείριση.
 Διαφημίσεις/ τηλεμπορία – συχνότητα, διάρκεια, μεμονωμένες διαφημίσεις,
αναλογία, χωρίς να διακρίνονται σαφώς.
 Διαφημίσεις/ τηλεμπορία – περιεχόμενο, παρακίνηση για αγορά προϊόντων/
διαφημίσεις παιδικών παιχνιδιών σε ώρα που απαγορεύεται από την Νομοθεσία/
Απαράδεκτα προς διαφήμιση προϊόντα.
 Τοποθέτηση προϊόντων (μη σαφής επισήμανση/ ενσωμάτωση μηνυμάτων μετά
την ολοκλήρωση της παραγωγής/υπερβολική προβολή/ υπέρβαση συνολικού
χρόνου προβολής/ ευθεία παρακίνηση για αγορά προϊόντων).
 Συγκαλυμμένη διαφήμιση/ διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών από
δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκπομπών.
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Χορηγία και συναφή.
Σήμανση/ προειδοποίηση/ οικογενειακή ζώνη.
Επανάληψη χωρίς την ένδειξη (Ε).
Ο οργανισμός δεν έλαβε μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων
της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά.
Χρήση γλώσσας με τρόπο που θίγει τις ευαισθησίες και την αξιοπρέπεια ομάδων.
Ακατάλληλο λεκτικό/ οπτικό υλικό (σκηνές ερωτικού περιεχομένου και βίας όπως
π.χ. σκηνές υπερβολικής/ αναίτιας βίας, σκηνές ακατάλληλου σεξουαλικού
περιεχομένου, αυτοκτονία, κ.α.).
Παραπλάνηση κοινού/ αλλοίωση των απόψεων και θέσεων προσώπου όπως
εκφράστηκαν σε πρόγραμμα.
Ποιότητα/ κοινωνική αποστολή.
Πνευματικά δικαιώματα.
Παράβαση όρων άδειας.
Αλλαγή μετοχικής δομής.
Μετάδοση ρεπορτάζ με θέμα την βία, που δεν προπαρασκευάστηκε με
ευαισθησία.
Μη μετάδοση ειδικού δελτίου ειδήσεων, καταληπτού από κωφά άτομα.

2. Άδειες
Κατά την περίοδο 2018, ανανεώθηκαν τέσσερις (4) άδειες τοπικών ραδιοφωνικών
οργανισμών και έντεκα (11) τηλεοπτικών, ενώ ένας (1) τηλεοπτικός και ένας (1) τοπικός
ραδιοφωνικός οργανισμός τερμάτισαν τη λειτουργία τους. Επιπλέον, έχουν χορηγηθεί
τρεις (3) νέες άδειες τηλεοπτικών οργανισμών, μια (1) άδεια επιπλέον τηλεοπτικής
εκπομπής και μια (1) άδεια ραδιοφωνικού οργανισμού μικρής τοπικής κάλυψης ως
ακολούθως: (α) στον τηλεοπτικό οργανισμό με το διακριτικό όνομα «TNT CYPRUS»
(θεματικός ψυχαγωγικός οργανισμός με προγράμματα στη Ρωσική), (β) στον τηλεοπτικό
οργανισμό με το διακριτικό όνομα «7SPORTSTV» (θεματικός αθλητικός), (γ) στον
τηλεοπτικό οργανισμό με το διακριτικό όνομα «OMEGA CH» (γενικού ενδιαφέροντος),
(δ) σε επιπλέον τηλεοπτική εκπομπή με το διακριτικό όνομα «Cablenet1» (θεματική
ψυχαγωγική), η οποία ανήκει στον τηλεοπτικό οργανισμό «MOVIES BEST» και (ε) στον
μικρό τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό στη Λεμεσό με το διακριτικό όνομα «ΣΤΕΡΕΟ –
ΣΟΛ». Επιπλέον, μια (1) άδεια τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού έχει τροποποιηθεί σε
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παγκύπρια, ήτοι η άδεια του ραδιοφωνικού οργανισμού «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
‘ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’».

3. Εκδηλώσεις στα πλαίσια των 20 χρόνων λειτουργίας
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία της, η
Αρχή διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων / δράσεων:
 Διαγωνισμό διαμόρφωσης επετειακού λογοτύπου μέσω της σελίδας κοινωνικής
δικτύωσης της Αρχής (Facebook). Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε μαθητές και
μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, καθώς και σε νέους και νέες (φοιτητές /
φοιτήτριες κ.α.), ηλικίας μεταξύ δεκαπέντε (15) και εικοσιενός (21) ετών, με
έπαθλο χρηματικό βραβείο αξίας πεντακοσίων ευρώ (€500).
 Διαγωνισμό παραγωγής τηλεοπτικού διαφημιστικού σποτ μέσω της σελίδας
κοινωνικής δικτύωσης της Αρχής (Facebook). O διαγωνισμός απευθυνόταν σε
φοιτητές γραφικών τεχνών, πολυμέσων, οπτικοακουστικής και ψηφιακής
επικοινωνίας, καθώς και συναφών κλάδων, με έπαθλο χρηματικό βραβείο αξίας
χιλίων ευρώ (€1.000).
 Επετειακό δείπνο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2018 στο
ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Στην δεξίωση παρευρέθηκαν, μεταξύ
άλλων, αξιωματούχοι του κράτους, πρέσβεις ξένων χωρών, ο Πρόεδρος του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, εκπρόσωποι των μέσων
μαζικής ενημέρωσης, των ραδιοτηλεοπτικών και άλλων οργανισμών, εκπρόσωποι
κομμάτων, μέλη των προηγούμενων Συμβουλίων και τo προσωπικό της Αρχής.
 Συνεντεύξεις της Προέδρου της Αρχής κ. Ρόνας Κασάπη σε μέσα μαζικής
επικοινωνίας με θέμα τα είκοσι χρόνια δράσης της Αρχής και τις σχετικές
εκδηλώσεις.
 Παραγωγή τηλεοπτικού σποτ σε σχέση με τα 20χρονα της Αρχής και προβολή του
από τους αδειούχους τηλεοπτικούς οργανισμούς και το ΡΙΚ.

4. Μνημόνια Συνεργασίας
Κατά τη διάρκεια του 2018 και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2018, υπογράφηκε
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ),
με στόχο την εδραίωση της ήδη υπάρχουσας στενής συνεργασία των δύο σωμάτων, η
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οποία έχει απώτερο σκοπό να συμβάλει στη διασφάλιση ενός ραδιοτηλεοπτικού
περιβάλλοντος φιλόξενου για διαφημίσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας
και της δεοντολογίας.
Περαιτέρω, τον Ιούνιο του 2018, υπογράφηκε νέο Μνημόνιο Συνεργασίας και
Συναντίληψης μεταξύ της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, με στόχο την αναβάθμιση και ενίσχυση της σχέσης
μεταξύ των δύο Αρχών και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σε διάφορα
θέματα.
Επιπρόσθετα, τον Αύγουστο του 2018, η Πρόεδρος και ο Διευθυντής της Αρχής
επισκέφθηκαν την αντίστοιχη Αρχή Ραδιοτηλεόρασης της Μάλτας, όπου υπογράφηκε
νέο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ των δύο Αρχών. Το μνημόνιο
επικεντρώνεται στη στενή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο Αρχών με έμφαση
στην τεχνολογική και πολιτιστική συνεργασία.
Το Σεπτέμβριο του 2018, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης μεταξύ
της Αρχής και της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο, με στόχο την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
προώθηση και βελτίωση των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων που ασκούν. Οι δυο Αρχές
δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της ρύθμισης της προβολής
ραδιοτηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, μηνυμάτων τηλεαγοράς και άλλων
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το παίγνιο, τη
λειτουργία και τις δραστηριότητες του καζίνο, συμπεριλαμβανομένου και του καζίνο
θερέτρου και άλλα συναφή θέματα.

5. Διεθνής Παρουσία
Η Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2018, συμμετείχε σε συναντήσεις διάφορων σωμάτων
ρυθμιστικών αρχών, στις οποίες είναι και μέλος, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε
Μεσογειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Αρχή συμμετείχε σε συναντήσεις της ERGA
(European Regulators Group for Audiovisual Media Services), η οποία δημιουργήθηκε
με εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην οποία συμμετέχουν οι Πρόεδροι και
υψηλόβαθμα στελέχη των Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών Μελών της Ε.Ε., αρμόδιων
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για τον οπτικοακουστικό τομέα. Η ERGA λειτουργεί μεταξύ άλλων και ως
συμβουλευτικό Σώμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για σκοπούς εφαρμογής, αλλά και
τροποποίησης της Κοινοτικής Οδηγίας AVMS, που αφορά στη νομοθετική ρύθμιση των
παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Ως εκ τούτου, η Αρχή συμμετείχε τόσο
στις συναντήσεις της ολομέλειας του εν λόγω σώματος όσο και σε συναντήσεις των υπόομάδων της για διάφορα θέματα.
Περαιτέρω, η Αρχή, κατά τη διάρκεια του 2018, συμμετείχε στη συνάντηση της
Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ρυθμιστικών Αρχών (ERPA – European
Platform of Regulatory Authorities), η οποία πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, στη
συνάντηση της Ολομέλειας του Μεσογειακού Δικτυού Ρυθμιστικών Αρχών (MNRA –
Mediterranean Network of Regulatory Authorities), στην οποία συμμετέχουν Πρόεδροι
των Ρυθμιστικών Αρχών των χωρών Μελών του, στη συνεδρία του Εκτελεστικού
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου (EAO – European
Audiovisual Obsevatory), στο οποίο εκπροσωπείται η Κυπριακή Δημοκρατία από τον
Διευθυντή της Αρχής, καθώς και σε ημερίδα η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και
συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης της Ελλάδος και το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο, με τίτλο
«Η αδειοδότηση στο νέο οπτικοακουστικό περιβάλλον».

6. Ημερίδες
Τον Απρίλιο του 2018, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμμετείχε, μαζί με άλλους
οργανισμούς, ως συνδιοργανωτής σε ημερίδα που οργάνωσε με πρωτοβουλία της η
Αστυνομία Κύπρου και αφορούσε στη «Βία και εγκληματικότητα στην κοινωνία της
πληροφορίας - Η επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών μέσων
ενημέρωσης». Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στον αντίκτυπο των μέσων μαζικής
ενημέρωσης και των δικτύων των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης καθώς και στην
προσέγγιση τους σε ζητήματα όπως ο χουλιγκανισμός, η σεξουαλική κακοποίηση
ανηλίκων και η τηλεοπτική βία.
Τον Ιούνιο του 2018, η Αρχή συνδιοργάνωσε με το Υπουργείο Υγείας ημερίδα με θέμα
«Η διαφήμιση τροφίμων σε παιδιά». Οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων προσκλήθηκαν για να παρουσιάσουν
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τα τρέχοντα ευρωπαϊκά δεδομένα σχετικά με τη διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά,
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω του γεγονότος ότι τα
παιδιά υπέρ – εκτίθενται σε διαφημίσεις ανθυγιεινών τροφίμων μέσω της τηλεόρασης
και άλλων μέσων.
Τον Οκτώβριο του 2018, η Αρχή συνδιοργάνωσε με το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης της Ελλάδος, πολυθεματική ημερίδα με τίτλο «Ραδιοτηλεοπτικό πεδίο:
τάσεις, προκλήσεις και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών». Η συζήτηση επικεντρώθηκε
σε διάφορα θέματα όπως διαδικασίες χορήγησης αδειών, ψευδής ειδήσεις, κώδικας
δεοντολογίας δημοσιογράφων, δορυφορικές επικοινωνίες, η σημασία της ελληνικής
γλώσσας και η μετάβαση των παραδοσιακών ειδησεογραφικών μέσων στο διαδίκτυο και
στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.

7. Εργαστήρια για μαθητές με θέμα την «Παιδεία για τα Μέσα»
Η Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και του άρθρου
18Δ του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου, Kεφ. 300A, προέβη σε δράσεις
σχετικά με την προώθηση των επιπέδων της Παιδείας για τα Μέσα στη Δημοκρατία και
το 2018. Στόχος της Παιδείας για τα Μέσα είναι η θωράκιση των πολιτών με κριτική
σκέψη, η ικανότητα αξιολόγησης της εικόνας και των μηνυμάτων που καθημερινά
δέχονται καθώς και η απόκτηση γνώσεων για την παραγωγή μηνυμάτων από τους ίδιους
τους πολίτες.
Στο πλαίσιο της δράσης για την προώθηση της Παιδείας για τα Μέσα η Αρχή σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου προσέφερε, και κατά τη σχολική
χρονιά 2018, βιωματικά εργαστήρια για μαθητές δημοτικών σχολείων, σε θέματα που
αφορούν την Παιδεία για τα Μέσα. Ειδικότερα, τα εν λόγω βιωματικά εργαστήρια
αποσκοπούν στην απόκτηση εκ μέρους των μαθητών βασικών γνώσεων για τις
λειτουργίες του φάσματος των μέσων ενημέρωσης, τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μέσα
και οι πάροχοι πληροφοριών λειτουργούν και την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο
εκπληρώνονται οι διάφορες λειτουργίες που αυτοί επιτελούν. Τα εργαστήρια στοχεύουν
στην ευαισθητοποίηση των παιδιών τόσο σε θέματα μέσων ενημέρωσης όσο και
διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, Λειτουργός της Αρχής
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επισκέφθηκε 7 δημοτικά σχολεία της Κύπρου και πραγματοποίησε το εργαστήριο για
συνολικά 354 μαθητές. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω βιωματικά εργαστήρια προσφέρονται
και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2018-2019) και διεκπεραιώνονται αποκλειστικά
από Λειτουργό της Αρχής.

8. Ετήσιος Ποιοτικός Έλεγχος ΡΙΚ
Η Αρχή, με βάση το άρθρο 22Β(1)(α) του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου
Κεφ. 300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), έχει οριστεί ως η αρμόδια αρχή
για να ασκεί ετήσιο ποιοτικό έλεγχο, αναφορικά με την εκπλήρωση από το Ίδρυμα της
αποστολής που του ανατίθεται (δυνάμει του άρθρου 16Α). Με βάση τα πιο πάνω η Αρχή
προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση όλων των εκπομπών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος
Κύπρου (2 τηλεοπτικών και 4 ραδιοφωνικών) και συνέταξε σχετική έκθεση για το έτος
2018, την οποία και επέβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

9. Έκθεση για την Ανάπτυξη της Πολυφωνίας και τη Συγκέντρωση
Μετοχών στους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς
Η Αρχή, με βάση το άρθρο 3(2)(η) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών
Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), έχει την
υποχρέωση να συντάσσει την πιο πάνω έκθεση, κάθε τρία χρόνια, την οποία καταθέτει
στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και της οποίας περίληψη
δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες. Κατ’ εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου, η
Αρχή προχώρησε στην ανάλυση όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων όλων των
ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών για τα έτη 2013-2016 και συνέταξε σχετική έκθεση, η
οποία υποβλήθηκε, εντός του 2018, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και της οποίας περίληψη δημοσιεύθηκε σε τρεις καθημερινές εφημερίδες.

10. Άλλες Ενέργειες
Κατά τη διάρκεια του 2018, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με δική της πρωτοβουλία
και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προέβη σε διάφορες ενέργειες οι οποίες
αποσκοπούν τόσο στην καλύτερη εφαρμογή της Νομοθεσίας όσο και στην αναβάθμισή
της.
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Η Αρχή κατά την προαναφερθείσα περίοδο διοργάνωσε σειρά συναντήσεων με
εκπροσώπους της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και
Εποπτείας Καζίνο, της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του Γραφείου της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης, τους
τηλεοπτικούς οργανισμούς και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, με στόχο τη
συντονισμένη προσπάθεια για αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο και ενιαίο χειρισμό των
ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με τις διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, παιδικών
παιχνιδιών, στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών.
Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2018, η Αρχή διοργάνωσε συνάντηση με εκπροσώπους των
τηλεοπτικών οργανισμών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης και της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με θέμα συζήτησης την πρόσβαση ατόμων με
οπτική ή / και ακουστική αναπηρία στα οπτικοακουστικά μέσα. Στόχος η εντατικοποίηση
των προσπαθειών των τηλεοπτικών οργανισμών για τη διασφάλιση του δικαιώματος της
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας σε όλους ανεξαίρετα τους πολίτες.
Περαιτέρω, με πρωτοβουλία της Αρχής και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συμφωνήθηκε η προώθηση εκστρατείας για την
παραγωγή και την προβολή αριθμού τηλεοπτικών σποτ, τόσο από τηλεοπτικούς
οργανισμούς όσο και από το ΡΙΚ, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού,
μεταξύ άλλων, λόγω της αλόγιστης έκθεσή τους σε ακατάλληλο οπτικοακουστικό
περιεχόμενο/ υλικό. Το πρώτο τηλεοπτικό σποτ μεταδόθηκε από τις 20/11/2018, στο
πλαίσιο των εορτασμών της παγκόσμιας ημέρας των δικαιωμάτων του παιδιού, μέχρι το
τέλος Δεκεμβρίου του 2018.
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11.Οικονομικές Καταστάσεις
ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Έσοδα
Τέλη Άδειας
Τέλη από Διαφημίσεις
Διοικητικά Πρόστιμα
Τέλη Εξέτασης Αίτησης
Τόκοι Εισπρακτέοι

Σημ.
4
4&11
4
4
12

Έξοδα
Αποδοχές Προσωπικού
5
Αποζημιώσεις Αντιπροέδρου και Μελών της Αρχής
Οδοιπορικά
Μεταφορικά
Τηλέφωνα, Ταχυδρομικά και Τέλη
Φωτισμός και Θέρμανση
Καθαρισμός Γραφείου
Ενοίκια
Υδατοπρομήθεια
Εφημερίδες και Περιοδικά
Γραφική Ύλη, Φωτοτυπικά και Υλικά Η/Υ
Διάφορα
Δημοσιότητα, Δημοσιεύσεις, Διαφημίσεις
Καύσιμα/Λιπαντικά
Ασφάλιση Κινητών Μηχανημάτων
Κακοί Χρεώστες
CD's & DVD's
Συντήρηση Εξοπλισμού
Συντήρηση Κτιρίου
Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια και Αποστολές στο Εξωτερικό
Εντόπια Εκπαίδευση Προσωπικού
Συνδρομές σε Διεθνείς Οργανισμούς
Εκπαίδευση Προσωπικού στο Εξωτερικό
Έξοδα Παραστάσεων και Φιλοξενίας
Αποζημιώσεις και Δικηγορικά Έξοδα
Διάφορες Άλλες Δαπάνες
Συνέδρια και Σεμινάρια στη Κύπρο
Τραπεζικά Δικαιώματα
Μίσθωση Υπηρεσιών Παρακολούθησης Σταθμών
Ελεγκτικά Δικαιώματα
Μίσθωση Υπηρεσιών Εξειδικευμένου Προσωπικού και Εμπειρογνωμόνων
Αποσβέσεις
Εισφορά Άμυνας από Τόκους
Έλλειμμα από Εργασίες Έτους
Λοιπές Συνολικές (Ζημιές)/Κέρδη
Απομείωση Μετοχών
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2017
€
1,190,267
222,360
127,630
21,528
22,311
1,584,096

2016
€
1,191,325
193,335
(4,958)
36,563
8,546
1,424,811

1,274,208
21,000
10,032
575
6,695
24,545
18,235
93,003
536
310
8,855
10,626
5,301
335
85
0
837
13,706
959
31,042
50
7,011
0
3,793
49,508
0
1,905
679
3,127
11,063
32,208
30,607
2,036
1,662,872
(78,776)
360,173
(819)

1,260,300
13,310
6,412
985
7,201
21,457
18,063
88,368
528
747
8,966
10,207
3,296
339
85
1,596
1,428
7,879
622
15,841
1,537
7,547
0
1,938
37,835
0
0
671
1,319
7,590
28,800
31,214
1,065
1,587,146
(162,335)
(843,588)
(385)

Συνολικό Έλλειμμα/ Πλεόνασμα 'Ετους
280,578
(1,006,308)
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2017
€
(814,450)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016
Συνολικό εισόδημα
Έλλειμμα για το έτος

(162,335)

Λοιπές Συνολικές Ζημειές

(843,973)

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016
1 Ιανουαρίου 2017

(1,820,758)

Συνολικό εισόδημα
Έλλειμμα για το έτος

(78,776)

Λοιπά Συνολικά Κέρδη

359,354

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2017
(1,540,180)
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εξοπλισμός

Σημ.

2017
€

2016
€

6

92,064

113,344

7
7
9
8

1,760,484
856
476,464
5,926
2,243,730
2,335,794

1,537,198
360
520,860
6,745
2,065,163
2,178,507

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά στη Τράπεζα
Μετρητά στο Ταμείο
Χρεώστες
Επενδύσεις σε Μετοχές
Σύνολο Κυκλοφορούντα Περουσιακά Στοιχεία
Σύνολο Ενεργητικού
Αποθεματικά και υποχρεώσεις
Αποθεματικά
Αποθεματικό Προσόδων

(1,540,180)

Μη Τρέχουσες υποχρεώσεις

11

(1,820,758)

Οφειλή στο Σχέδιο Σύνταξης

13

3,271,011

3,376,121

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Διάφοροι Πιστωτές
Σύνολο αποθεματικών και υποχρεώσεων

10

604,963
2,335,794

623,144
2,178,507

Στις

η Αρχή ενέκρινε τις Οικονομικές της Καταστάσεις.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2017
€

2016
€

(78,776)

(162,335)

360,173
(819)
30,607
(6,779)

(843,588)
(385)
31,214
(3,544)

304,406

(978,638)

Μείωση/(Αύξηση) Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση Χρεωστών
(Μείωση)/Αύξηση Πιστωτών
(Έλλειμμα)/Πλεόνασμα Κεφαλαίου Κίνησης

44,396
(18,181)
330,621

185,528
5,833
(787,277)

Ροή Μετρητών για Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού
Επανεκτίμησης Μετοχών
Τόκοι Εισπραχθέντες
Σχέδιο Σύνταξης
Πλεόνασμα/(Έλλειμμα) από επενδυτικές δραστηριότητες

(9,327)
819
6,779
(105,110)
(106,839)

(3,714)
385
3,544
1,031,489
1,031,704

Καθαρή (Μείωση)/Αύξηση σε Μετρητά και Ταυτόσημες Αξίες
Μετρητά και Ταυτόσημες Αξίες στην αρχή της περιόδου(Σημ.7)

223,782
1,537,558

244,427
1,293,131

Μετρητά και Ταυτόσημες Αξίες στο τέλος της περιόδου(Σημ.7)

1,761,340

1,537,558

Ροή Μετρητών από Εργασίες
Καθαρό (Έλλειμμα)
Αναπροσαρμογές για:
Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)
Απομείωση μετοχών
Αποσβέσεις
Τόκοι Εισπρακτέοι
(Έλλειμμα/Πλεόνασμα από Εργασίες
πριν τις αλλαγές στο Κεφάλαιο Κίνησης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 18 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων.

12

