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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 ορκωτώνελεγκτών 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.
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1.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός της 31.12.2019
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης). Ποσά σε Ευρώ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Eνεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

31/12/2019

31/12/2018

0,61
0,61

0,52
0,52

0,03
0,03

0,03
0,03

14.908,39
2.000,00
16.908,39
16.909,03

15.208,39
2.000,00
17.208,39
17.208,94

130.237,15
753,36
178,74
833.986,94
965.156,19
965.156,19
982.065,22

131.790,65
448,85
1.225,33
669.986,82
803.451,65
803.451,65
820.660,59

31/12/2019

31/12/2018

11.370,00
11.370,00

11.430,00
11.430,00

9,91
9,91
11.379,91

9,91
9,91
11.439,91

3.048,10
240,00
34.567,64
868,13
4.397,58
927.563,86
970.685,31
970.685,31

3.182,06
0,00
11.369,03
469,45
572,62
793.627,52
809.220,68
809.220,68

982.065,22

820.660,59
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Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Κύκλος εργασιών (έσοδα από δικαιώματα)
Κόστος πωλήσεων (δικαιώματα)
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
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

1/1-31/12/2019
432.829,26
366.484,97
66.344,29
60,00
66.404,29
66.768,42
0,00
180,47
501,27
-43,33
455,83
172,50
240,00
240,00
0,00

1/1-31/12/2018
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
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Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος)

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

31/12/2019

31/12/2018

240,00

0,00

2.742,55
283,33

0,00
250,09

-2.742,64
300,00

0,00
2.571,21

-2.442,64

2.571,21

-60,00

90,00

-60,00

90,00

164.000,12

-51.595,70

669.986,82

721.582,52

833.986,94

669.986,82

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
3.265,88
250,09
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης
Μεταβολή απαιτήσεων
2.295,58 152.158,12
Μεταβολή υποχρεώσεων
161.224,63 -206.415,03
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς
τόκους
-283,33
-250,09
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
166.502,76 -54.256,91
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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1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ο ΟΣΔ Ισοκράτης κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε τις παρακάτω ενέργειες:
1.2.1 Είχε υποβάλει 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.
Η αγωγή εκδικάστηκε το 2019 και η απόφαση δικαίωσε τον Ισοκράτη. Ο εκκαθαριστής της
Δημόσιας Τηλεόρασης αρνήθηκε να παραλάβει το σχετικό τιμολόγιο και ο Ισοκράτης το
παρέδωσε μέσω δικαστικού επιμελητή.
Η Δημόσια Τηλεόραση απευθύνθηκε στο Εφετείο, χωρίς να προχωρήσει σε προσδιορισμό
δικασίμου. Ο Ισοκράτης προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και η δικάσιμος προσδιορίστηκε
για την 26η Ιανουαρίου 2021.
1.2.2 Υπέγραψε σύμβαση με τους λοιπούς ΟΣΔ για προσωρινή διανομή εύλογης
αμοιβής 2% και 6%). Η διάρκεια της σύμβασης έληξε την 28η Φεβρουαρίου 2020. Οι 16
ΟΣΔ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την οριστική κατανομή της εύλογης αμοιβής και
προετοιμάζεται νομικά προκειμένου να καταφύγει στον ΟΠΙ και εν συνεχεία στα αρμόδια
δικαστήρια.
1.2.3 Εισέπραξε αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων ίση με 353.644,53 € και κατέβαλε
το αναλογούν στα μέλη του (είτε εντός του έτους, είτε εάν ο χρόνος δεν επαρκούσε κατά
τους πρώτους μήνες του 2020)
1.2.4 Προέβη σε διανομή εύλογης αμοιβής ετών 2009 έως 2016 και 2018. Το έτος
2017 αναλύεται σε δύο υποπεριπτώσεις.
α) κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 τα έσοδα προέρχονται από τις επιταγές
του Ν2121/93 και δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επαρκώς ώστε να εκτελεστεί η διανομή.
Ο Ισοκράτης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγγραφές στην Σχεσιακή Βάση Δεδομένων
του Οργανισμού, ώστε μόλις οριστικοποιηθεί το προς διανομή ποσό, να λάβει χώρα η
διανομή άμεσα.
β) κατά την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα προέρχονται από τις
επιταγές του Ν4481/2017. Κατ’ αυτήν την περίοδο οι εταιρείες εισαγωγής προέβησαν σε
στάση πληρωμών, προσφεύγοντας δικαστικά κατά του Νόμου. Το ζήτημα ελύθη και κατά
την τρέχουσα περίοδο δημιουργούνται σταδιακά τα έσοδα που αφορούν την ως άνω
περίοδο. Ο Ισοκράτης έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες εγγραφές στην Σχεσιακή Βάση
Δεδομένων του Οργανισμού, ώστε μόλις οριστικοποιηθεί το προς διανομή ποσό, να λάβει
χώρα η διανομή άμεσα.
1.2.5 Αδειοδότησε εταιρείες παραγωγής προκειμένου να προβάλουν ευλόγως μικρά
αποσπάσματα ταινιών του ρεπερτορίου των μελών του Οργανισμού.
1.2.6 Διαπίστωσε εκκρεμή οφειλή της εταιρείας Αττικές Εκδόσεις ΑΕ προς τον
Ισοκράτη την οποία και διεκδίκησε. Ένα μέρος της οφειλής εξωφλήθηκε, ένα άλλο μέρος
όμως η ως άνω εταιρεία αρνήθηκε να καταβάλει και ο ΟΣΔ Ισοκράτης υπέβαλε αγωγή.
1.2.7 Διαπίστωσε ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει υπογράψει σύμβαση
με τον Ισοκράτη χρονολογούμενη από το 2010, η οποία είναι εν ισχύ. Το ΕΚΚ δεν τίμησε
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την σύμβαση κατά την τελευταία δεκαετία. Οι Πρόεδρος και Γ. Γραμματέας του Ισοκράτη
συναντήθηκαν με την Διοίκηση του ΕΚΚ και συμφωνήθηκε η συμφωνία να τιμηθεί. Η
διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη δια των οικονομικών υπηρεσιών των δύο Οργανισμών.
1.2.8 Διαπίστωσε ότι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Γεώργιος Μάρος διακινεί
ταινίες χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και όχλησε εξωδίκως. Παρά τις προφορικές
διαβεβαιώσεις του, ο κος Μάρος δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί επαρκώς.
1.2.9 Διαπίστωσε ότι η εταιρεία Παπανδρέου ΑΕ δεν τιμούσε από το έτος 2014 την
σύμβαση που είχε υπογράψει με τον Ισοκράτη, όχλησε και εκκίνησε διαδικασία
αποπληρωμής του χρέους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2020
1.2.10 Υπέγραψε σύμβαση με τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων και
τιμολόγησε σχετικά.
1.3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά τη χρήση 2019 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».
Λειτουργεί σε πανελλήνια βάση και εδρεύει στην οδό Βαλτετσίου 25, 10680 - Αθήνα, σε
μισθωμένα γραφεία.
Ιδρύθηκε το 1994 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 31/12/2019 αριθμούνται σε 380.
Η διάρκειά του είναι 100 έτη από την ημέρα καταχώρησης του ιδρυτικού καταστατικού στο
μητρώο του αρμόδιου Ειρηνοδικείου.
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1.4.2 Διακυβέρνηση του ΟΣΔ
Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το
Εποπτικό Συμβούλιο.
1.4.2.1 Γενική Συνέλευση
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 Εποπτικό Συμβούλιο
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:

α.α.
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Χρήστος Αλεξανδρής
Μαρίνα Σμαραγδή
Προκόπης Δάφνος

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

1.4.2.3 Διοικητικό Συμβούλιο
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 7 Απριλίου 2019 είναι:

α.α.
1
2
3
4
5
6
7

Ονοματεπώνυμο
Αργύριος (Αργύρης) Θέος
Ιωάννης (Γιάννης) Κριαράκης
Αθηνά Σακελλαρίου
Αναστασία (Νατάσσα) Παπαστεργίου
Κυριάκος Βλοντάκης
Αντώνης Σαμαράς
Ιωάννης (Γιάννης) Κοντορουχάς

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Επισημαίνεται το γεγονός ότι τα προαναφερθέντα Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλια,
ανέλαβαν μετά τις αρχαιρεσίες στις 7 Απριλίου 2019.
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Κατά την προηγούμενη περίοδο τα αντίστοιχα καθήκοντα εκτελούσαν οι:
Εποπτικό Συμβούλιο 1/1/2019-6/4/2019

α.α.
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Χρύσα Δαπόντε
Αγλαΐα Ζωϊοπούλου
Προκόπης Δάφνος

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

¨

Διοικητικό Συμβούλιο 1/1/2019-6/4/2019

α.α.
1
2
3
4
5
6
7

Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Ανδρομάχη Αρβανίτη
Ιωάννης Δρακουλαράκος
Μαρία Μαγγίρα
Νικόλαος Παπαδημητρίου
Ιωάννης Δασκαλοθανάσης
Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Ιδιότητα
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Η διαγραμματική απεικόνιση του Οργανισμού για το έτος 2019 παρατίθεται στο παρακάτω
Οργανόγραμμα:
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1.5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ
Δεν υπάρχουν οντότητες οι οποίες ανήκουν, ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει
από τον ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

1.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 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:
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α) Πρότερο Διοικητικό Συμβούλιο

α.α.
1
2
3
4
5
6
7

Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Ανδρομάχη Αρβανίτη
Ιωάννης Δρακουλαράκος
Μαρία Μαγγίρα
Νικόλαος Παπαδημητρίου
Ιωάννης Δασκαλοθανάσης
Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Ποσό
1.394,37
302,94
785,10
1.242,26
2.111,54
781,09
979,50

β) Τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο

α.α.
1
2
3
4
5
6
7

Ονοματεπώνυμο
Αργύριος (Αργύρης) Θέος
Ιωάννης (Γιάννης) Κριαράκης
Αθηνά Σακελλαρίου
Αναστασία (Νατάσσα) Παπαστεργίου
Κυριάκος Βλοντάκης
Αντώνης Σαμαράς
Ιωάννης (Γιάννης) Κοντορουχάς

Ποσό
1.673,33
13,60
2.963,26
443,51
1.092,98
2.617,65
0,00

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 δεν
έλαβαν οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή τους στο Εποπτικό Συμβούλιο του
Οργανισμού.
Οι μικτές αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα των μελών του Εποπτικού
Συμβουλίου είναι οι αναφερόμενες παρακάτω:

γ) Πρότερο Εποπτικό Συμβούλιο

α.α.
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Χρύσα Δαπόντε
Αγλαΐα Ζωϊοπούλου
Προκόπης Δάφνος

Ποσό
568,72
4.354,19
Η αμοιβή του
αναγράφεται στο
τρέχον εποπτικό
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δ) Τρέχον Εποπτικό Συμβούλιο

α.α.
1
2
3

Ονοματεπώνυμο
Χρήστος Αλεξανδρής
Μαρίνα Σμαραγδή
Προκόπης Δάφνος

Ποσό
1.100,04
229,46
841,94

Κατά το έτος 2019 οι παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι παρακάτω:

α) Ασφάλιστρα Κλάδου Υγείας (αφορούν μόνο το πρότερο Διοικητικό Συμβούλιο). Το
συνολικό ποσόν ασφαλίστρων που πληρώθηκε την προηγούμενη χρήση 2018 και
αφορούσε το 2019 1.046,25 € και αναλύεται ως παρακάτω ανά άτομο:

α.α.
1
2
3
4
5
6

Ονοματεπώνυμο
Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Ανδρομάχη Αρβανίτη
Ιωάννης Δρακουλαράκος
Μαρία Μαγγίρα
Νικόλαος Παπαδημητρίου
Ιωάννης Δασκαλοθανάσης
Σύνολο

Ποσό
146,47
151,18
215,32
123,45
164,99
244,84
1.046,25

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 49,14 €.

γ) Διάφορα Έξοδα. Τα έξοδα στάθμευσης των παραπάνω ατόμων ανήλθαν στο ποσό των
45,50 €. Τα έξοδα για καύσιμα μελών Δ.Σ. ανήλθαν στο ποσό των 0,00€.

Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου δεν έτυχαν οιασδήποτε παροχής κατά το έτος 2019.
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2. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2.1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

α.α
Εξουσία
1 Διαχείριση Δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
ρεπερτορίου του Οργανισμού
Καραγιάννης Καρατζόπουλος Α.Ε.
Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε.
Παπανδρέου Α.Ε.
Γ. Καραγιάννης και Σία Α.Ε.
Αλατάς Κωνσταντίνος
Αττικές Εκδόσεις Α.Ε .
Βουλή των Ελλήνων
Προσέγγιση Μον. Ε.Π.Ε.
Σ. Φωστήρας και Σία Ε.Ε.
2 Διαχείριση Δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής
μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα
προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
3 Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18
Ν.2121/93 και Ν. 4481/2017
Εύλογη αμοιβή 6%
Εύλογη αμοιβή 2%
4 Έσοδα από πιστωτικούς τόκους
5 Έσοδα από εγγραφές νέων μελών
Σύνολο Εσόδων

Μερικό
Σύνολο

Ποσό

%

19.460,20
18.380,15
4.382,31
4.508,16
1.293,85
665,76
1.000,00
220,00
101,70

4,49%
4,24%
1,01%
1,04%
0,30%
0,15%
0,23%
0,05%
0,02% 50.012,13

11,54%

141.828,57

32,73% 141.828,57

32,73%

21.272,42
219.716,14
455,83
60,00

4,91%
50,70% 240.988,56
0,11%
455,83
0,01%
60,00

55,61%
0,11%
0,01%

%

433.345,09 100,00% 433.345,09 100,00%

2.2. ΕΞΟΔΑ

Οικονομικές πληροφορίες σχετικές με το κόστος διαχείρισης των δικαιωμάτων και άλλων
υπηρεσιών που παρέχονται στους δικαιούχους.
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2.2.1 Οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες αναλύονται ως εξής:
Α. Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού
Ασφάλιστρα μελών Δ.Σ. (που αφορούν τη χρήση 2019)

13.384,60
873,75
3.586,59
1.046,25 18.891,19

Β. Αμοιβές τρίτων
Αμοιβές και έξοδα Νομικών Συμβούλων
Αμοιβές και έξοδα Ορκωτών ελεγκτών - λογιστών
Αμοιβές και έξοδα λογιστηρίου
Αμοιβή βοηθού λογιστηρίου για εκκαθαρίσεις
Αμοιβή δημιουργίας ιστοσελίδας
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση πρακτικών ΓΣ & ΔΣ
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας
Αμοιβή μηχανογραφικής βάσης δεδομένων
Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων
ΟΠΙ 2018
ΟΠΙ 2019( πρόβλεψη)

7.200,00
2.500,00
4.374,96
120,00
600,00
699,13
80,00
900,00
10.817,40
429,48
662,78 28.383,75

Γ. Παροχές τρίτων
Ενοίκιο γραφείων
Φωτισμός
Σταθερή και κινητή τηλεφωνία
Ταχυδρομικά έξοδα
Επισκευές και συντηρήσεις

3.000,00
1.200,00
803,36
136,70
40,00

5.180,06

Δ. Φόροι - Τέλη
Χαρτόσημο και συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων
Χαρτόσημο και ΟΓΑ τιμολογίων εύλογης αμοιβής (1,8%)
Τέλος επιτηδεύματος ετήσιας δήλωσης 2019
Φόρος εισοδήματος

153,00
4.354,50
1.000,00
240,00

5.747,50

E. Διάφορα έξοδα
Ετήσια υποστήριξη λογιστικού προγράμματος
Ετήσια υποστήριξη συστήματος συναγερμού
Συνδρομή Microsoft Office 365
΄Εξοδα δημοσιεύσεων
Δικαστικά έξοδα για Δημόσια Τηλεόραση
΄Εξοδα ταξιδίων
Προμήθειες και έξοδα τραπεζών
Αποσβέσεις παγίων
Γραφική ύλη και αναλώσιμα Η/Υ
Διάφορα έξοδα

508,66
181,17
126,00
175,00
1.613,08
631,69
172,50
2.742,55
963,61
1.584,16

8.698,42

Γενικό σύνολο λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών

66.900,92
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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. Έτσι προκύπτουν τα παρακάτω ποσά ανά
κατηγορία εξουσιών:

Σύνολο
% Εξουσίας Κατανομή
Κατηγορία Εξουσιών
Δαπανών προς Έσοδο Δαπανών
Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης 66.900,92
11,56%
7.733,75
κινηματογραφικών ταινιών
Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής
66.900,92
32,77% 21.923,43
μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του Οργανισμού που
ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε.
Διαχείριση εύλογης αμοιβής 2% και 6%
66.900,92
55,67% 37.243,74
Σύνολο Δαπανών

66.900,92

2.2.2 Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες που να αφορούν
διαχείριση δικαιωμάτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται έξοδα που συμψηφίζονται με
έσοδα από δικαιώματα, ούτε δαπάνες που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από
δικαιώματα.
2.2.3 Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες σε σχέση με
υπηρεσίες για κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2.2.4 Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών είναι ποσοστό
προμήθειας 15,82% από τους δικαιούχους από κάθε κατηγορία εξουσιών, οι πιστωτικοί
τόκοι και το δικαίωμα εγγραφής.
2.2.5 Οι κρατήσεις επί των εσόδων του ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗ για τη χρήση 2019 είναι
15,82% από τα παντός είδους έσοδα - δικαιώματα. Αναλυτικά οι κρατήσεις επί των εσόδων
που πραγματοποιήθηκαν για τη χρήση 2019 αναλύονται ως παρακάτω:
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•

Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών
Προμήθεια
Ποσό
Προμήθεια από Φίνος Φίλμς Ι.Κ.Ε.
2.907,74
Προμήθεια από Παπανδρέου Α.Ε.
693,28
Προμήθεια από Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε.
3.078,60
Προμήθεια από Γ. Καραγιάννης Α.Ε.
713,19
Προμήθεια από Αλατά Κων/νο
204,68
Προμήθεια από Αττικές εκδόσεις Α.Ε.
105,32
Προμήθεια από ΒΟΥΛΗ των Ελλήνων
158,20
Προμήθεια από Σ. Φωστήρας και Σια Ο.Ε.
19,94
Προμήθεια από ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
34,80
Σύνολο
7.915,75
•

Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου του
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε.

Προμήθεια
Προμήθεια - έσοδα από Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
Σύνολο

•

Ποσό
22.437,28
22.437,28

Διαχείριση εύλογης αμοιβής 2% και 6%

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

Ποσό
3.230,54
32.801,52
36.032,06

Σημείωση 1: Από το σύνολο των εσόδων εύλογης αμοιβής 2%, για τον υπολογισμό της
προμήθειας, αφαιρέθηκε το ποσόν των 12.374,01 που πληρώθηκε από τον ΟΣΔ
ΙΣΟΚΡΑΤΗ σε άλλους Οργανισμούς λόγω αναδιανομής των ποσοστών εντός του 2019).
Σημείωση 2: Από το σύνολο των εσόδων εύλογης αμοιβής 6%, για τον υπολογισμό της
προμήθειας, αφαιρέθηκε το ποσόν των 856,01€ που πληρώθηκε από τον ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗ
σε άλλους Οργανισμούς λόγω αναδιανομής των ποσοστών εντός του 2019).
Μοναδικός σκοπός των παραπάνω κρατήσεων είναι η κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών του Οργανισμού.

Έσοδο
Σύνολο εσόδων από κρατήσεις
Τόκοι πιστωτικοί
Δικαίωμα εγγραφής
Γενικό σύνολο εσόδων για κάλυψη εξόδων

Ποσό
66.385,09
455,83
60,00
66.900,92
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2.2.6 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 Α.Ε.
Εύλογη αμοιβή
Σύνολο

%
11,92%
33,80%
54,28%
100,00%

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 2019 εισπράχθηκαν από δικαιώματα συνολικά 353.644,53 €, τα οποία
αναλύονται ανά κατηγορία εξουσιών στα παρακάτω ποσά:

•

Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
ρεπερτορίου του Οργανισμού.

α/α

Εταιρεία

Ποσό

1

Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε.

14.416,92

2

Καραγιάννης – Καρατζόπουλος Α.Ε.

26.517,59

3

Παπανδρέου Α.Ε.

7.568,77

4

Αλατάς Κωνσταντίνος

1.293,85

5

Γ. Καραγιάννης & Σία Α.Ε.

9.682,72

Σύνολο

59.479,85
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•

Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε.

α/α
1

Εταιρεία
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ποσό
113.462,85

Σύνολο
•

ρεπερτορίου

113.462,85

Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18, Ν.2121/1993 και Ν. 4481/2017.

α/α

Εταιρεία

Ποσό

1

Έσοδα εύλογης αμοιβής 6%

15.290,83

2

Έσοδα εύλογης αμοιβής 2%

165.411,00

Σύνολο

180.701,83

2.3.2. Οικονομικές πληροφορίες με το συνολικό ποσό που καταβάλλεται σε
δικαιούχους ανά κατηγορία εξουσιών.
Κατά το έτος 2019 πληρώθηκαν δικαιώματα σε δικαιούχους συνολικού ποσού 215.287,25
€, τα οποία αναλύονται ανά κατηγορία εξουσιών στα παρακάτω ποσά:
•
Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών
ρεπερτορίου του Οργανισμού.

α/α

Εταιρεία

Ποσό

1

Φίνος Φίλμς Ι.Κ.Ε.

14.922,03

2

Καραγιάννης – Καρατζόπουλος Α.Ε.

17.820,93

3

Γ. Καραγιάννης Α.Ε.

5.590,48

4

Παπανδρέου Α.Ε.

4.705,07

5

Αλατάς Κωνσταντίνος

6

Καρατζόπουλος Ιωάννης
Σύνολο

865,41
44,40
43.948,32
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•
Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων ρεπερτορίου
Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της ΕΡΤ Α.Ε.

α/α

Εταιρεία

1

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2

Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18, Ν.2121/1993 και Ν.
4481/2017

Ποσό
102.982,62

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2008)

4.077,56

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2009)

19.043,70

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2010)

16.977,28

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2011)

5.980,97

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2012)

4.979,57

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2013)

4.517,55

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2014)

3.482,98

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2015)

3.560,98

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2016)

2.643,32

Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2018)

3.092,40

Σύνολο

171.338,93

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 αμέσως μετά 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.
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Γ. Καραγιάννης Α.Ε.
Η τιμολόγηση γίνεται ανά έτος (31/12). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πληρωμή των
δικαιούχων να μεταφέρεται στο επόμενο έτος.
Παπανδρέου Α.Ε.
Μέσα στο 2019 διευθετήθηκε το πρόβλημα που υπήρχε με τις εκκαθαρίσεις των
προηγούμενων ετών και εξοφλήθηκε οφειλή που εκκρεμούσε από το 2015 και αφορούσε
εκκαθάριση από προβολές έτους 2013.
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 2% και 6% και ανέρχεται σε
234.489,63 €.
2.3.5 Την 31/12/2019 ο ΟΣΔ Ισοκράτης είχε εισπράξει και δεν είχε διανείμει από
Τηλεοπτικά Δικαιώματα το ποσόν των 41.445.67 € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Εταιρεία
ΕΡΤ Α.Ε
Φινος Φιλμς Ι.Κ.Ε.
Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε.
Αλατάς Κ.
Τομάζου Μ.
Παπανδρέου Α.Ε.
Σ.Φωστήρας και Σια Ε.Ε.
Σύνολο

Ποσό
31.598,54
2.641,76
4.368,24
329,52
126,71
2.216,26
164,64
41.445,67

Επισημαίνεται ότι:
α. 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.
β. 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 θεώρησε
ότι αυτό δεν είναι σωστό. Κατά την Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2019 το σώμα
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ενέκρινε την πρόταση του ΔΣ ο ΟΣΔ ολοκλήρωσε και διένειμε τα έσοδα προηγουμένων ετών
(2009 έως 2016 και 2018). Για το έτος 2017, πληροφορίες παρέχονται στο 1.2.4
2.3.7 Το συνολικό μη διανεμητέο ποσό είναι .130.021,57 € το οποίο και δεν
αναλώθηκε μέσα στην χρήση 2019.
2.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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 και άλλες κρατήσεις σε άλλους ΟΣΔ.
2.4.4 Δεν υφίστανται ποσά που να διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που
προέρχονται από άλλους ΟΣΔ.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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 2019 δεν πραγματοποίησε λειτουργικές και χρηματοδοτικές
δαπάνες σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, ούτε κοινωνικές,
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΡΚΩΤΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙ

ΤΩΝ

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»
(ο
Συνεταιρισμός), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2019, 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 των θεμάτων που μνημονεύονται 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 Περιορισμένης Ευθύνης «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ,
ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ,
ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, 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 προέκυψαν τα εξής:
1) Στις εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από
προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 15.664,98. Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει
διενεργηθεί απομείωση επί της απαίτησης αυτής, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ
15.664,98. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα ίδια
κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 15.664,98.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για τις χρήσεις 2014-2019 δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των
χρήσεων αυτών 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
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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 την Εταιρεία, 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.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
1. Στην παράγραφο 8.1.3. του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι: το ποσό του λογαριασμού
του Παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ευρώ 927.563,86 εμπεριέχει ποσό
υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού σε δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων ευρώ
926.901,08, της κλειόμενης αλλά και προηγούμενων χρήσεων, το οποίο θα εξοφληθεί στις
επόμενες χρήσεις. Από το ανωτέρω ποσό πνευματικών δικαιωμάτων ευρώ 926.901,08 στις
31.12.2019, ποσό ευρώ 130.219,15 παραμένει ανείσπρακτο, ενώ το ποσό των δικαιωμάτων
που έχει τιμολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις ανέρχεται συνολικά σε ευρώ 670.887,26.
2. Στην παράγραφο 14.3 του Προσαρτήματος αναφέρεται ότι υφίστανται δύο αγωγές υπέρ
του Συνεταιρισμού με τρίτους. Για την πρώτη εξ αυτών εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία η αγωγή γίνεται δεκτή και υποχρεώνει τον εναγόμενο
να καταβάλει το ποσό των ευρώ 68.361,97 νομιμοτόκως. Οι ανωτέρω αγωγές δεν έχουν
τελεσιδικήσει ακόμη και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει κάποια πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις για τις ανωτέρω υποθέσεις.
Στην γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Άλλο Θέμα
Η διανομή των δικαιωμάτων καθώς και τα έξοδα διαχείρισης ως ποσοστό επί των
ακαθάριστων εσόδων του Οργανισμού από δικαιώματα, τελεί υπό έγκριση στα πλαίσια
έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων, από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μελών του Συνεταιρισμού.
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.
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας 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 την Εταιρεία ή
να διακόψει τη δραστηριότητά της 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:
•

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
της Εταιρείας.

•

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 της Εταιρείας
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 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
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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 η Εταιρεία 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,
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, 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 τον 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 στις οικονομικές
πληροφορίες που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2020

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

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