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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Νόμος 4481/2017 " Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμματικές χρήσεις
μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού",
απαιτεί από τους Οργανισμούς Συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, εντός 8 μηνών από τη
λήξη του φορολογικού έτους να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους ετήσια έκθεση
διαφάνειας ( άρθρο 29 και 30)

Σκοπός της έκθεσης διαφάνειας είναι ο δικαιούχος των πνευματικών και
συγγενικών δικαιωμάτων να έχει την δυνατότητα να κατανοεί τα οικονομικά
δεδομένα και να συγκρίνει τα διαχειριστικά αποτελέσματα και τις υπηρεσίες του
κάθε Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ).

Η δομή της περιλαμβάνει τέσσερα κυρίως μέρη ως εξής:
Το πρώτο μέρος δίνει γενικές πληροφορίες για τον ΟΣΔ, τα οικονομικά του
αποτελέσματα και τις δραστηριότητές του.
Το δεύτερο μέρος αναλύει τα βασικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του, δηλαδή
τα έσοδα, τα έξοδα, τα ποσά της διανομής στους δικαιούχους και τις
πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους ΟΣΔ.
Το τρίτο μέρος αναλύει την ειδική έκθεση των κοινωνικών, πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών δαπανών.
Τέλος, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει την ετήσια έκθεση ελέγχου των
ορκωτών-ελεγκτών λογιστών.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Το πρώτο μέρος αφορά γενικότερες πληροφορίες, που περιγράφουν την
οικονομική κατάσταση του ΟΣΔ, τις δραστηριότητές του, τη νομική δομή και μορφή
του, καθώς και την ύπαρξη ή μη άλλων οντοτήτων που διασυνδέονται με αυτόν.
Παράλληλα δίνονται πληροφορίες για αμοιβές ή άλλες παροχές που έχουν δοθεί
από τον ΟΣΔ στα πρόσωπα που τον διοικούν και διευθύνουν.

1.1.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός της 31.12.2018
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης). Ποσά σε Ευρώ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2018 ΕΩΣ 31/12/2018)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2018

2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

0,52
0,52

0,52
0,52

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

0,03
0,03

0,03
0,03

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο

15.208,39
2.000,00
17.208,39

17.779,60
2.000,00
19.779,60

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

17.208,94

19.780,15

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

131.790,65
448,85
1.225,33
669.986,82
803.451,65
803.451,65

132.491,85
9.023,46
144.107,64
721.582,52
1.007.205,47
1.007.205,47

Σύνολο Ενεργητικού

820.660,59

1.026.985,62

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

2018

2017

11.430,00
11.430,00

11.340,00
11.340,00

9,91
9,91

9,91
9,91

11.439,91

11.349,91

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

3.182,06
11.369,03
469,45
572,62
793.627,52
809.220,68
809.220,68

657,74
23.603,79
996,30
0,00
990.377,88
1.015.635,71
1.015.635,71

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων

820.660,59

1.026.985,62

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
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Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Δικαιώματα
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

107.408,44
85.926,76
21.481,68
180,00
21.661,68
42.878,27
0,00
146.150,76
167.117,26
-250,09
320,09
70,00
0,00
0,00
0,00

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2017
230.474,32
236.123,09
-5.648,77
16.176,49
10.527,72
64.951,49
0,00
99,82
54.162,51
-361,08
503,79
142,71
0,00
0,00
0,00

Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών
31/12/2018
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μ εταβολή αποθεμάτων
Μ εταβολή απαιτήσεων
Μ εταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β)
+ (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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31/12/2017

0,00

0,00

250,09
250,09

361,08
361,08

0,00
152.158,12
-206.415,03

0,00
57.084,92
-50.926,83

-250,09
0,00
-54.256,91

-361,08
0,00
6.158,09

0,00
2.571,21
2.571,21

0,00
-8.309,60
-8.309,60

90,00
90,00

-6.120,00
-6.120,00

-51.595,70

-8.271,51

721.582,52
669.986,82

729.854,03
721.582,52

Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του
«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
–
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης», στις 3 Ιουνίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΘΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ539090

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ580771

ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ710297
Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε.
No 12307/Α΄ Τάξης
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Προσάρτημα (σημειώσεις)
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με τον Οργανισμό.
α)

Επωνυμία: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ
(ΜΟΝΤΕΡ),
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ

β) Νομικός τύπος: Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018.
δ) Διεύθυνση της έδρας: Βαλτετσίου 25, Αθήνα, Τ.Κ. 106.80.
ε) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι
ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
στ) Ο Οργανισμός ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα.
ζ) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο Ν.4308/2014 και σε συμφωνία με τον Ν.
4481/2017.
η) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που
αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
θ) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του Οργανισμού ως
συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Ο Οργανισμός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών
στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι
είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από
αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή
βάση.
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Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των
παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση
της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Ο Οργανισμός για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής
του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην
παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται
στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που
πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες
απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα
στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
 Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη.
 Εξοπλισμός Η/Υ 5 έτη.
 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και Λοιπός εξοπλισμός 10 έτη.
Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου
έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού ελέγχονται
για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από
τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη
αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο
μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας
χρήσεως αυτών.
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Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού
επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την
διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν ο Οργανισμός
δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή
τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως
των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί
για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων
αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών
προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να
τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων
και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους
πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της
σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των
λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη
διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την
9

εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες
αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες
απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία,
όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη
από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:
 Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό
στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.
 Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.
Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να
υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε
καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την
ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές
συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν
εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή
μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την
κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον
τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες
απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση
στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την
δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
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Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.5. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό
τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των
μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου
στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική
δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που
την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.6. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η
αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

3.1.7. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
3.1.8. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται
μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.9. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα
οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί
μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα,
τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα
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μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές
αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.11. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική
επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
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5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από
ένα κονδύλια του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα
από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
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6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών ενσώματων
πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

Γήπεδα

Μηχανολογικός
Λοιπός εξοπλισμός
εξοπλισμός

Κτίρια

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.187,31
0,00
22.187,31

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

22.186,79
0,00
22.186,79
0,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.187,31
0,00
0,00
0,00
22.187,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22.186,79
0,00
0,00
22.186,79
0,52
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6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων

Δαπάνες
αναπτύξεως

Υπεραξία

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

Λοιπά άυλα
στοιχεία

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

26.568,55
0,00
0,00
26.568,55

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

26.568,52
0,00
26.568,52
0,03

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26.568,55
0,00
26.568,55

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

26.568,52
0,00
26.568,52
0,03

7. Προβλέψεις
7.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Ο Οργανισμός δεν σχηματίζει
αποχωρήσεως από την υπηρεσία.

πρόβλεψη

αποζημίωσης

8. Υποχρεώσεις
8.1 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
8.1.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
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προσωπικού

λόγω

Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές

31/12/2018
3.182,06

31/12/2017
657,74

3.182,06

657,74

31/12/2018
572,62

31/12/2017
0,00

572,62

0,00

Σύνολο

8.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Ελληνικό Δημόσιο
Σύνολο

8.1.3 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Δικαιώματα
Παραγραφέντα ποσά
Εύλογη αμοιβή 6% αδιανέμητα
Εύλογη αμοιβή 6% διανεμηθέντα
Εύλογη αμοιβή 2% αδιανέμητα
Σύνολο

31/12/2018
133.285,20
130.021,57
493.115,97
7.551,10
29.653,68

31/12/2017
197.793,91
284.736,23
490.804,85
17.042,89
0,00

793.627,52

990.377,88

9. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:

Έσοδα
Πνευματικά δικαιώματα
Έσοδα εύλογης αμοιβής 6%
Έσοδα εύλογης αμοιβής 2%
Εγγραφές μελών
Προμήθεια Οργανισμού
Σύνολο

16

31/12/2018
41.563,95
14.709,13
29.653,68
180,00
21.481,68

31/12/2017
211.099,11
19.375,21
0,00
420,00
15.756,49

107.588,44

246.650,81

Έξοδα
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα

31/12/2018
17.652,83
238.318,21
9.313,58
1.896,73
1.623,68
70,00
0,00
268.875,03

Σύνολο

31/12/2017
25.796,27
254.124,57
15.672,45
2.459,00
3.022,29
142,71
0,00
301.217,29

10. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:

31/12/2018
1
0
1

Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31/12/2017
1
0
1

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής
ποσά:

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31/12/2018
10.712,83
2.724,70
0,00

31/12/2017
16.792,32
4.248,15

13.437,53

21.040,47

11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων
Δεν συντρέχει περίπτωση.

12. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Ασφάλιστρα μελών Δ.Σ για τη χρήση 2018 συνολικού ποσού € 4.215,30.
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13. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του
νόμου
Ο Οργανισμός ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να μην
καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

14. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμη σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά
την ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Βαλτετσίου 25 στην Αθήνα

β) Εγγυήσεις
Ο Οργανισμός δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις προς διάφορους τρίτους:
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Ο Οργανισμός δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 20132018.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του Δ.Σ.

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΘΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ539090

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΚΙΑ
Α.Δ.Τ. Ρ580771

ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ
Α.Δ.Τ. ΑΚ710297
Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε.
No 12307/Α΄ Τάξης

18

1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ο ΟΣΔ Ισοκράτης κατά το έτος 2018 πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:
1.2.1 Υπέβαλε αγωγή κατά της Δημόσιας Τηλεόρασης για οφειλόμενα
παρελθόντων ετών. Παρότι η ΔΤ αποδέχεται την ύπαρξη οφειλής, κατέστη
αδύνατον να βρεθεί κοινός τόπος ο οποίος θα τιμούσε την υπάρχουσα σύμβαση.
Κατά συνέπεια ο Οργανισμός υποχρεώθηκε να προσφύγει στα δικαστήρια.
Σημειωτέον ότι η αγωγή εκδικάστηκε το 2019 και αναμένεται η απόφαση.
1.2.2 Υπέγραψε σύμβαση με τους λοιπούς ΟΣΔ για προσωρινή διανομή
εύλογης αμοιβής 2% (σε αναλογία με την αντίστοιχη σύμβαση που είχε υπογραφεί
το 2017 για την διανομή εύλογης αμοιβής 6%). Η διάρκεια της σύμβασης λήγει την
30η Ιουνίου 2019.
1.2.3 Υπήρξε αποδέκτης δικαστικής απόφασης σύμφωνα με την οποία
διατάχθηκε κατάσχεση εις χείρα τρίτου ποσού οφειλόμενου ποσού από το μέλος
του ΟΣΔ κο Μελίδη. Δέχτηκε επίσης εξώδικο όχληση από τον πιστωτή του κου
Μελίδη, όπου ο ΟΣΔ απάντησε πως δεν υπάρχει ποσό προς απόδοση και κατά
συνέπεια δεν συντρέχει θέμα πληρωμής.
1.2.4 Εισέπραξε αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων ίση με 51.954,93€ και
κατέβαλε το αναλογούν στα μέλη του (είτε εντός του έτους, είτε εάν ο χρόνος δεν
επαρκούσε κατά τους πρώτους μήνες του 2019)
1.2.5 Αδειοδότησε εταιρείες παραγωγής προκειμένου να προβάλουν
ευλόγως μικρά αποσπάσματα ταινιών του ρεπερτορίου των μελών του
Οργανισμού.
1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση 2018 δεν υπήρξε άρνηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας
από τον ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ σε χρήστη.
1.4 ΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔ
1.4.1

Νομική δομή του ΟΣΔ

Η Νομική μορφή του Οργανισμού είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ,
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ».
Β) Λειτουργεί σε πανελλήνια βάση και εδρεύει στην οδό Βαλτετσίου 25, 10680 - Αθήνα, σε
μισθωμένα γραφεία.
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Ιδρύθηκε το 1997 και έλαβε την υπ' αριθμό 11082/5-12-1997 άδεια λειτουργίας από το
ΥΠΠΟ .
Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και προστασία των περιουσιακών
πνευματικών δικαιωμάτων των Διευθυντών Φωτογραφίας, Σκηνογράφων, Επεξεργαστών
Τελικής Σύνθεσης εφεξής καλούμενων Μοντέρ, Ηχοληπτών, Ενδυματολόγων.
Τα εγγεγραμμένα μέλη έως 31/12/2018 αριθμούνται σε 381.
Η διάρκειά του είναι 100 έτη από την ημέρα καταχώρησης του ιδρυτικού καταστατικού στο
μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.
1.4.2 Διακυβέρνηση του ΟΣΔ
Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το
Εποπτικό Συμβούλιο.
1.4.2.1
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και οι
αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για όλους τους συνεταίρους, έστω και αν απουσιάζουν
από τις ενέργειες αυτής. Οι αρμοδιότητές της περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 του
Καταστατικού του Οργανισμού.
1.4.2.2
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέλη που εκλέγονται από
αρχαιρεσίες μαζί με αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του παρόντος Εποπτικού Συμβουλίου είναι:
Χρύσα Δαπόντε
Γιούλα Ζωϊοπούλου
Προκόπης Δάφνος
1.4.2.3
Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον συνεταιρισμό.
Αποτελείται από επτά (7) μέλη και η διάρκεια της θητείας του είναι τριετής.
Η σύνθεση του παρόντος Δ.Σ. που εκλέχθηκε από αρχαιρεσίες στις 20 Νοεμβρίου 2016
είναι:
Πρόεδρος

Πάνος Παπαδημητρίου

Αντιπρόεδρος

Μάχη Αρβανίτη

Γεν. Γραμματέας

Γιάννης Δρακουλαράκος

Ταμίας

Μαγγίρα Μαρία

Μέλη

Γιάννης Δασκαλοθανάσης
Γιάννης Τσιτσόπουλος
Νίκος Παπαδημητρίου
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Επισημαίνεται το γεγονός ότι εντός της επομένης χρήσεως έγινε αλλαγή του Διοικητικού και
Εποπτικού Συμβουλίου, μετά τις αρχαιρεσίες στις 7 Απριλίου 2019.

Η διαγραμματική απεικόνιση του Οργανισμού παρατίθεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα:

1.5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν οντότητες οι οποίες ανήκουν , ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή
εν μέρει από τον ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
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1.6

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 δεν έλαβαν
οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
Οι μικτές αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι οι αναφερόμενες παρακάτω:

Παπαδημητρίου Παναγιώτης

568,59€

Αρβανίτη Ανδρομάχη

179,36€

Δρακουλαράκος Ιωάννης

134,75€

Μαγγίρα Μαρία

499,30€

Δασκαλοθανάσης Ιωάννης

504,44€

Παπαδημητρίου Νικόλαος

257,68€

Τσιτσόπουλος Ιωάννης

446,15€

Οι μικτές αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου
είναι οι αναφερόμενες παρακάτω:

Δαπόντε Χρύσα

0€

Ζωϊοπούλου Αγλαΐα

671,00€

Δάφνος Προκόπης

0€

Κατά το έτος 2018 οι παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι παρακάτω:
α) Ασφάλιστρα Κλάδου Υγείας
Παπαδημητρίου Παναγιώτης

738,70€

Αρβανίτη Ανδρομάχη

760,21€

Δρακουλαράκος Ιωάννης
Μαγγίρα Μαρία

1.082,90€
621,27€
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Δασκαλοθανάσης Ιωάννης

1.228,68€

Παπαδημητρίου Νικόλαος

829,79€

Τσιτσόπουλος Ιωάννης
Σύνολο

0€
5.261,55€

Από το παραπάνω ποσό 5.261,55€ το ποσό των 1.046,25€ αφορά ασφάλιστρα επόμενης
χρήσης 2019, δηλαδή δεδουλευμένο έξοδο χρήσης 4.215,30€.

β) Έξοδα Διατροφής & Κίνησης
Τα έξοδα διατροφής που δαπανήθηκαν κατά τις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ανέρχονται στο ποσό των 65,61€.
Τα έξοδα στάθμευσης των παραπάνω ατόμων ανήλθαν στο ποσό των 115,50€.
Τα έξοδα για καύσιμα μελών Δ.Σ. ανήλθαν στο ποσό των 150,00€.

2. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2.1 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ
Διαχείριση Δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών
ταινιών ρεπερτορίου του Οργανισμού :






Καραγιάννης – Καρατζόπουλος ΑΕ
Φίνος Φιλμ ΙΚΕ
Τομάζου Μαρία
Γ. Καραγιάννης Α.Ε.

ΠΟΣΟΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

18.928,64€
14.416,92€
408,38€
5.765,68€
__________
39.519,62€

17,62%
13,42%
0,38%
5,37%

Διαχείριση Δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του Οργανισμού
που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ ΑΕ
ΕΡΤ ΑΕ

12.435,31
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11,58%

Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18 Ν.2121/93 και Ν. 4481/2017



Εύλογη αμοιβή 6%
Εύλογη αμοιβή 2%

18.386,41€
37.067,10€
___________
55.453,51€

Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
Έσοδα από εγγραφές μελών

320,09€
180,00€

Σύνολο εσόδων

17,12%
34,51%

107.908,53€

2.2 ΕΞΟΔΑ
2.2.1 Οικονομικές πληροφορίες σχετικές με το κόστος διαχείρισης των δικαιωμάτων και
άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στους δικαιούχους.
2.2.2 Λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες
Α.

Αμοιβές προσωπικού

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού
Ασφάλιστρα μελών Δ.Σ. (που αφορούν τη χρήση 2018)

Β.

Αμοιβές τρίτων

Αμοιβές και έξοδα Νομικών Συμβούλων
Αμοιβές και έξοδα Ορκωτών ελεγκτών - λογιστών
Αμοιβές και έξοδα λογιστηρίου
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας
Αμοιβή μηχανογραφικής βάσης δεδομένων
Αμοιβή συμβούλων για μελέτη Κοινωνίας
ΟΠΙ 2017

Γ.

8.811,64€
1.901,19€
2.724,70€
4.215,30€
___________
17.652,83€

3.706,00€
2.500,00€
4.020,78€
80,00€
1.120,00€
312,73€
651,94€
___________
12.391,45€

Παροχές τρίτων

Ενοίκιο γραφείων

4.500,00€
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Φωτισμός
Σταθερή & κινητή τηλεφωνία
Ταχυδρομικά έξοδα

Δ.

2.209,60€
2.434,09€
169,89€
___________
9.313,58€

Φόροι - Τέλη

Χαρτόσημο και συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων
Χαρτόσημο και ΟΓΑ τιμολογίων εύλογης αμοιβής 1,8%
Τέλος επιτηδεύματος ετήσιας δήλωσης 2018

Ε.

229,50€
667,23€
1.000,00€
___________
1.896,73€

Διάφορα έξοδα

Ετήσια υποστήριξη λογιστικού προγράμματος χρήση 2018
Ετήσια υποστήριξη συναγερμού
Γραφική ύλη και αναλώσιμα Η/Υ
Διάφορα έξοδα
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών

Γενικό Σύνολο λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών

532,00€
128,36€
388,11€
575,21€
70,00€
___________
1.693,68€
42.948,27€

Οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν με σαφήνεια να
κατηγοριοποιηθούν. Για την κατανομή τους χρησιμοποιούμε τα ποσοστά με τα οποία
συμμετέχουν οι εξουσίες ως προς τα έσοδα.
΄Ετσι προκύπτουν τα παρακάτω ποσά ανά κατηγορία εξουσιών:
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
42.948,27 Χ 36,79% = 15.800,67 €
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ ΑΕ
42.948,27 Χ 11,58 % =


4.973,41€

Διαχείριση εύλογης αμοιβής 2% και 6%
42.948,27 Χ 51,63% = 22.174,19

2.2.3 Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες που να αφορούν
διαχείριση δικαιωμάτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται έξοδα που συμψηφίζονται με
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έσοδα από δικαιώματα, ούτε δαπάνες που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από
δικαιώματα.
2.2.4 Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες σε σχέση με υπηρεσίες για
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2.2.5 Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών είναι ποσοστό
προμήθειας 20% από τους δικαιούχους από κάθε κατηγορία εξουσιών, οι πιστωτικοί τόκοι
και το δικαίωμα εγγραφής. Το υπόλοιπο καλύπτεται από τα δικαιώματα προς διανομή
εύλογης αμοιβής 6%.
2.2.6 Οι κρατήσεις επί των εσόδων του ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗ είναι 20% από τα παντός είδους
έσοδα - δικαιώματα. Αναλυτικά οι κρατήσεις επί των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν για
τη χρήση 2018 αναλύονται ως παρακάτω:
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών
Προμήθεια από Φίνος Φίλμ ΙΚΕ
2.883,38€
Προμήθεια από Τομάζου Μαρία
81,67€
Προμήθεια από Καραγιάννη - Καρατζόπουλο Α.Ε.
3.785,73€
Προμήθεια από Γ. Καραγιάννη Α.Ε.
1.153,14€
____________
7.903,92€
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ ΑΕ
Προμήθεια - έσοδα από ΕΡΤ
 Διαχείριση εύλογης αμοιβής 2% και 6%

2.487,06€

Προμήθεια από εύλογη αμοιβή 2%
Προμήθεια από εύλογη αμοιβή 6%
Σύνολο εσόδων

7.413,42€
3.677.28€
21.481,68€

Μοναδικός σκοπός των παραπάνω κρατήσεων είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
του Οργανισμού.

2.2.7 Τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν το κόστος διαχείρισης των δικαιωμάτων σε
σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος ,
ανά κατηγορία εξουσιών, παρατίθενται παρακάτω :
Διάκριση ανά κατηγορία εξουσιών
- Κινηματογραφικές ταινίες
- Ε.Ρ.Τ ΑΕ
- Εύλογη αμοιβή

ποσοστό
36,79%
11,58%
51,63%
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Επειδή οι δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με σαφήνεια για
την κατανομή τους χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει η κάθε
κατηγορία στα έσοδα.

2.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

2.3.1 Οικονομικές πληροφορίες που αφορούν το συνολικό ποσό που αναλογεί στους
δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει
ο ΟΣΔ.
Κατά το έτος 2018 εισπράχθηκαν ανά κατηγορία εξουσιών τα παρακάτω ποσά:
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
ρεπερτορίου του Οργανισμού
Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε.
8.203,18€
Τομάζου Μαρία
60,77€
Καρατζόπουλος Ιωάννης
211,13€
Φίνος Φιλμ ΙΚΕ
8.806,50€
Σύνολο
17.281,58


Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ ΑΕ.
ΕΡΤ
33.816,64€

ρεπερτορίου

 Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18, Ν.2121/1993 και Ν. 4481/2017
Έσοδα εύλογης αμοιβής 6%
13.300,50€
Έσοδα εύλογης αμοιβής 2%
166,34€
Γενικό Σύνολο

64.565,06€

2.3.2 Οικονομικές πληροφορίες με το συνολικό ποσό που καταβάλλεται σε δικαιούχους
ανά κατηγορία εξουσιών.
Τα ποσά που πληρώθηκαν στους δικαιούχους για δικαιώματα ανά κατηγορία εξουσιών
είναι:
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
ρεπερτορίου του Οργανισμού
Φίνος Φιλμς ΙΚΕ (2017)
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος (2017)
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος (έως και 2016)
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5.213,05€
6.008,14€
3.915,14€

Παπανδρέου Α.Ε. (2009)
1.066,67€
Καρατζόπουλος Ιωάννης (2017)
112,06€
Γ. Καραγιάννης Α.Ε. ( 2016)
1.577,36€
 Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ ΑΕ.
ΕΡΤ (έως και 2017)
83.281,75€
 Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18, Ν.2121/1993 και Ν. 4481/2017
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2008)
9.491,79€
Σύνολο

110.665,96€

2.3.3 Συχνότητα πληρωμών
Η απόδοση δικαιωμάτων στους δικαιούχους γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την
είσπραξή τους.
ΕΡΤ Α.Ε:
Η απόδοση ξεκινά εντός μηνός από την είσπραξη και είναι συνεχής μέχρι να εξοφληθούν
όλοι οι δικαιούχοι.
Καραγιάννης-Καρατζόπουλος Α.Ε.
Η τιμολόγηση γίνεται είτε ανά εξάμηνο, είτε ανά έτος. Αντίστοιχα και η πληρωμή των
δικαιούχων.
Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε.
Η τιμολόγηση γίνεται ανά έτος (31/12). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πληρωμή των
δικαιούχων να μεταφέρεται στο επόμενο έτος.
Γ. Καραγιάννης Α.Ε.
Η τιμολόγηση γίνεται ανά έτος (31/12). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πληρωμή των
δικαιούχων να μεταφέρεται στο επόμενο έτος.
Μαρία Τομάζου - Κωνσταντίνος Αλατάς
Η τιμολόγηση γίνεται ανά έτος (31/12). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πληρωμή των
δικαιούχων να μεταφέρεται στο επόμενο έτος.
2.3.4 Το ποσό που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το ποσό που
αναλογεί στους δικαιούχους αφορά τα έσοδα εύλογης αμοιβής 6% και ανέρχεται σε
493.115,97€.
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2.3.5
2.3.5.1 Την 31/12/2018 ο ΟΣΔ Ισοκράτης είχε εισπράξει και δεν είχε διανείμει από
Τηλεοπτικά Δικαιώματα το ποσόν των 33.277,75 € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΡΤ ΑΕ
Φινος Φιλμς ΙΚΕ
Καραγιάννης
Καρατζόπουλος ΑΕ
Αλατάς Κ.
Τομάζου Μ.
άθροισμα

26.342,54
4.485,69
1.843,25
479,56
126,71
33.277,75

2.3.5.2 Την 31/12/2018 ο ΟΣΔ Ισοκράτης είχε εισπράξει και δεν είχε διανείμει από εύλογη
αμοιβή 6% το ποσών των 493.115,97 €, κατανεμόμενο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

114.458,47
99.977,67
67.409,55
62.434,35
48.664,56
33.303,20
34.002,58
23.440,60
9.424.99
0,00
άθροισμα 493.115,97

Επισημαίνεται ότι :
1.Τα ποσά αφορούν το έτος κατά το οποίο δημιουργήθηκε η υποχρέωση. Για λόγους
πέραν της βουλήσεώς μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατανεμηθούν κατά έτος είσπραξης.
2.. Κατά το έτος 2019 εισπράχθηκαν χρήματα που αφορούν την εύλογη αμοιβή έτους 2018
και ως εκ τούτου κατά την επόμενη αποτύπωση που θα λάβει χώρο το 2020 ο πίνακας θα
έχει άλλη μορφή
2.3.6 Επί πολλά έτη η λειτουργία του ΟΣΔ Ισοκράτης στηρίχθηκε σε απόφαση Γενικής
Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία τα λειτουργικά έξοδα του ΟΣΔ όφειλαν να βαρύνουν τα
διαθέσιμα που προέρχονται από την εύλογη αμοιβή. Η νέα διοίκηση θεωρεί ότι αυτό δεν
είναι σωστό. Κατά την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2019 το σώμα ενέκρινε την
πρόταση του ΔΣ και εμπροσθοβαρώς ο ΟΣΔ κινείται προς την ολοκλήρωση διανομής
προηγουμένων ετών με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου 2019
2.3.7 Το συνολικό μη διανεμητέο ποσό είναι 130.021,57 € το οποίο και δεν αναλώθηκε
μέσα στην χρήση 2018.
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2.4

Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

2.4.1 Δεν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του ΟΣΔ και άλλων οργανισμών στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό.
2.4.2 Δεν οφείλονται ποσά σε άλλους ΟΣΔ
2.4.3 Δεν υφίστανται έξοδα διαχείρισης σε άλλους ΟΣΔ.
2.4.4 Δεν υφίστανται ποσά που να διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που
προέρχονται από άλλους ΟΣΔ.

3. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
3.1 Στο σημείο αυτό δίνονται πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά με τις κοινωνικές,
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες καθώς τα ποσά που δαπανήθηκαν για τις
υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 Ν. 4481/2017.
Ειδική έκθεση κοινωνικών - πολιτιστικών - εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Ο Οργανισμός κατά τη χρήση 2018 δεν πραγματοποίησε λειτουργικές και χρηματοδοτικές
δαπάνες σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, ούτε
κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

4. ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
Ετήσια Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών.
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα Μέλη του Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ),
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Συνεταιρισμού Περιορισμένης
Ευθύνης «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ», οι οποίες
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αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του
Συνεταιρισμού
«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
–
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ»
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
Ν.4308/2014 και του Ν.4481/2017.

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψε οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για τις
χρήσεις 2013-2018 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο
Συνεταιρισμός δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο για τις ανέλεγκτες χρήσεις
και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισμό, καθ’
όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη
με επιφύλαξη.

Άλλο Θέμα
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Η διανομή των δικαιωμάτων θα πρέπει να εγκριθεί, στα πλαίσια έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων, από την προσεχή Γενική Συνέλευση των Μελών.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4481/2017,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον
Συνεταιρισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη
γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
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 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
του Συνεταιρισμού.

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες
που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του
Συνεταιρισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο
Συνεταιρισμός να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
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συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Ετήσιας Έκθεσης
Διαφάνειας Έκθεσης Διαχείρισης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 29 του Ν. 4481/2017, σημειώνουμε ότι:

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για το Συνεταιρισμό
Περιορισμένης Ευθύνης «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ,
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ»
και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Ετήσια Έκθεση
Διαφάνειας.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Σταύρος Κ. Σαλούστρος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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