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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. 

- - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - ,, - - - , -
- ~ - - - - - - - - - ~- -- _, __ -- _- _ - _- _..!._ 

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 31.12.2020 

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης). Ποσά σε Ευρώ. 

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥ ΜΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ , ΜΟΝΤΕΡ. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2020 2019 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στο ιχεία 

Ενσώματα πάγια 

Λοιπός εξοιτλισμός 066 061 
Σύνολο 0,66 0,61 
Άυλα πάγια στοιχεία 

Λοιπά άυλα 0.06 003 
Σύνολο 0,06 0,03 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Δάνεια κα ι απαιτήσεις 2.800,00 14.908,39 
Λοιπά 2.00000 2.00000 

Σύνολο 4.800,00 16.908,39 
Σύνολο μη κuκλοφοροίινtωv 4.800,72 16.909,03 
Κuκλοφοροίινtα περιουσιακά στοιχεία 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές 

Εμπορικές απαιτήσεις 351.703,66 130237,15 
Λοιπές απαιτήσεις 6.561,45 753,36 
Προπληρωμένα έξοδα 586,51 178,74 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 926.450,75 833.986 94 

Σύνολο 1.285.302,37 965.156,19 
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.285.302 37 965.156.19 

Σύνολο Ενεργητικού 1.290.103,09 982.065,22 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2020 2019 
Καθαρή θέση 

Καταβλημένα κεφάλαια 

Κεφάλαιο 11 .670.00 11 .370.00 
Σύνολο 11.670,00 11.370,00 
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 5.009 91 9.91 
Σύνολο 5.009,91 9,91 

Σύνολο καθαρής θέση ς 16.679,91 11 .379,91 
Υποχρεώσεις 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις 6.058,64 3.048,10 
Φόρος εισοδήματος 0,00 240,00 
Λοιποί φόροι και τέλη 32.391,53 34.567,64 
Οργανισμοί κοινων ικής ασφάλισης 509,5 868,13 
Λοιπές υποχρεώσεις 3.947,62 4.397,58 
Έξοδα χρήσεως δουλε υμένα 1.230.515,89 927.563 86 

Σύνολο 1. 273.423, 18 970.685,31 
Σύνολο υποχρεώσεων 1.273.423 18 970.685 31 

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 1.290.103,09 982.065,22 

Αθήνα, 10 Ιο υνίου 2021 

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

. -~ 
Ο ΡΟΕΔ~ 

-χι~~ t . 
J ~~γ (JJ/1~ 

ΘΕΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
ΑΘΗΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ 

ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 

Α.Δ. Τ. ΑΗ539090 Α.Δ.Τ . Ρ580771 Α.Δ.Τ. ΑΚ71 0279 

ΑΤΑ.ΞΗΣ 
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Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥ ΜΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ, ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΜΟΝΤΕΡ. 

ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ (κατά Λειτουργία) 

2020 2019 
Κύκλος εργασιών (έσοδα από δικα ιώματα) 549.907,99 432.829,26 
Κόστος πωλήσεων (δικαιώματα) -467.633,71 -366.484,97 
Μικτό αποτέλεσμα 82.274,28 66.344,29 
Λοιπά συνήθη έσοδα 540,00 60,00 

82.814,28 66.404,29 
Έξοδα διο ίκησης -71.429,94 -66.768,42 
Έξοδα διάθεσης 0,00 0,00 
Λοιπά έξοδα και ζημ ιές -14.207,46 -1 80,47 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 1.656,28 501,27 
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων -1.166,84 -43,33 
Π ιστωτικοί τόκο ι κα ι συναφή έσοδα 1.476,84 455,83 
Χρεωστικοί τόκοι κα ι συναφή έξοδα -310,00 -172,50 
Αποτέλεσμα προ φόρων 0,00 240,00 
Φόροι εισοδήματος 0,00 -240,00 
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 0,00 0,00 

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2021 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

itVΔ~:ι:, ΗΓΕο/ 

911Α± Α~ 1/-ι&gc/ 
ΕΟΣ ΑΡΓΥΡ/ΟΣ ΣΑΚΕΜΑΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ-

ΛΟΥΚΙΑ 
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Υπόδειγμα Β.4: Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος) 

Κατάσταση Χρηματοροών (Έμμεση Μέθοδος) 

2020 
Χg□ΙJατοgοές από λειτουgyικές δgαστ□gιότ□τες 
Αποτέλεσμα προ φόρων 0,00 
Πλέον ή μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 2.319,56 
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 1.615,31 
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης 3.934,87 
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης 

Μεταβολή απαιτήσεων -227.682,37 
Μεταβολή υποχρεώσεων 302.737,87 
Μείον: 

Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς 

τόκους -1.615,31 
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος 0,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 77.375,06 

Χg□ΙJατοgοές από επενδυτικές δgαστ□gιότ□τες 
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων 

στοιχείων -2.319,64 
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό) 12.108,39 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 9.788,75 

Χg□ΙJατοgοές από χg□ΙJατοδοτικές δgαστ□gιότ□τες 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου 300,00 
Εισπράξεις (πληρωμές) προνοίας 5.000,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 5.300,00 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (α) + (β) + (γ) 92.463,81 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 833.986,94 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 926.450,75 
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240,00 

2.742,55 
283,33 

3.265,88 

2.295,58 
161.224,63 

-283,33 
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166.502,76 

-2.742,64 

300,00 

-2.442,64 

-60,00 
0,00 

-60,00 

164.000,12 

669.986,82 
833.986,94 



Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 

Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», με αριθμό ΓΕΜΗ 155650201000, στις 1 Ο Ιουνίου 

2021. 

Ο ΟΣΤΟΥ Δ.Σ 

, (!;_, / 
ΟΣΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 539090 

Αθήνα, 1 Ο Ιουνίου 2021 

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ 

ο; 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ - ΛΟΥΚΙΑ 
Α.Δ.Τ. Ρ 580771 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

, ' 

ΜΑΡΟΥΛ ΘΗΝΑ 

Α.Δ.Τ. ΑΚ 710297 
Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. 

Νο 12307/Α' Τάξης 
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(σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης 
Δεκεμβρίου 2020 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

Π.1. Πληροφορίες σχετικές με τον Οργανισμό. 

α) Επωνυμία: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΩΝ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΜΟΝΤΕΡ), ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ, 

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 

γ) Περίοδος αναφοράς: 01.01.2020 - 31.12.2020. 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Βαλτετσίου 25, Αθήνα, Τ.Κ. 106.80. 

ε) ΓΕ.ΜΗ.: 155650201000 

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι 

ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ζ) Ο Οργανισμός ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. 

η) 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. 

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί 

το λειτουργικό νόμισμα του Οργανισμού. 

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Π.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 του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

Π.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 
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διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές 

επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

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. 

Π.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 δουλευμέvου. 

Π.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 

αποτιμούvται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε 

μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον 

σωρευμένες αποσβέσεις κα ι 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 1 Ο έτη. 

► Εξοπλισμός ΗΝ 5 έτη. 

► Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και Λοιπός εξοπλισμός 1 Ο 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 αvακτήσιμες . 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 ανακτήσιμα ποσό των περιουσιακών στοιχείων 

είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση 

έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών. 

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 
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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. 

Π.3.1.2. Άυλα πάvια περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα. 

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 ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

Π.3. 1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Π. 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 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. 
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► 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 αποτιμούvται 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. 

Π.3.1.4. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως 

(καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούvται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, 

μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμέvου 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. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά 
στο κόστος κτήσεως και αποτιμούvται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 
κόστους κτήσεως και αvακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

Π.3.1.5. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και 

αποτιμούvται 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. 

Π.3.1.6. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούvται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η 
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αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το 
διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Π.3. 1.7. Έσοδα και έξοδα 

Ο Οργανισμός καταχωρίζει τα έσοδα όταν λάβει την αντίστοιχη ενημέρωση από 

τους ορισμένους Οργανισμούς , ενώ καταχωρίζει τα έξοδα όταν αυτά καθίστανται 
δουλευμένα. 

Π. 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. 

Π.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 του Οργανισμού. Τα 

στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Π.3.1 . 10. Γεγονότα μετά τnv ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι 

διορθωτικά γεγονότα 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. 

Π.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. 

Π .3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών 

εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Π.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 
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δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα 
παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε 

ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

Π.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 . 

Π.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 2020 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

Π.4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

Π.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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Π .6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Π.6.1. Ιδιοχρnσιμοποιούμεvα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων 
Μηχανο-

λογικός 
πάγιων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια 

Εξοπλι-
ιδιοχpησιμοποιούμενων 

σuόc 

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 0,00 
Προσθήκες Περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31 .12.2019 0,00 0,00 0,00 -------------------------- 1-------- 1-------- 1--------
Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.201 9 0,00 0,00 0,00 
Προσθήκες Περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31 .12.2019 ____ .Qi.!).Q ____ .Qi.!).Q 0,00 ~------------------------- ,--------
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 
Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 0,00 0,00 
Προσθήκες Περιόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31 .1 2.2020 ____ .Qi.!).Q ____ .Qi.!).Q ____ .Qi.!).Q ~-------------------------Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2020 0,00 0,00 0,00 
Προσθήκες Π εριόδου 0,00 0,00 0,00 
Υπόλοιπο 31 .12.2020 0,00 0,00 ____ .Qi.!).Q --------------------------

,.. _______ ,.. _______ 
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 0,00 0,00 0,00 
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Λοιπός 

Εξοπλι-

σμός 

22.187,31 
2.742,64 

24.929,95 --------

22.186,79 
2.742,55 

24.929,34 1--------
0,61 

24.929,95 
1.059,64 

]§:..9§~~~ 

24.929,34 
1.059,59 

1§:..9§~~~ 
0,66 



Π.6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 
Δαπάνες Λοιπά 

Υπεραξία Αναπτύ- άυλα 
στοιχείων 

ξεως στοιχεία 

Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 26.568,55 
Υπόλοιπο 31 .12.2019 0,00 0,00 -22:..52~Β.? ~------------------------- -------- ~-------
Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1.1.2019 0,00 0,00 26.568,52 
Υπόλοιπο 31 .12.2019 ____ Ε~Ε 0,00 26.568,52 -------------------------- .. ------- .. -------
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2019 0,00 0,03 
Αξία κτήσεως 

Υπόλοιπο 1.1.2020 Ο 00 Ο 00 26.568,55 
Προσθήκες Περιόδου 0,00 0,00 1.260,00 
Υπόλοιπο 31 .12.2020 ____ Ε~Ε 0,00 27.828,55 -------------------------- ------- ~-------
Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις 

Υπόλοιπο 1. 1.2020 0,00 0,00 26.568,52 
Προσθήκες Περιόδου Ο 00 0,00 1.259,97 
Υπόλοιπο 31 .12.2020 0,00 ____ Ε~Ε 27.828,49 ~------------------------- i-------- --------
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020 0,00 0,00 0,06 

Π.7. Προβλέψεις 

Π. 7. 1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποκωρήσεως από την υπηρεσία 

Ο Οργανισμός δεν σχηματίζει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία και κατά πάγια τακτική, όταν αποχωρεί εργαζόμενος καταχωρεί 

εντός της χρήσης στα έξοδά του το ποσό που αφορά την αποζημίωση του . 

Π.8. Υποχρεώσεις 

Π.8. 1 Βρακuπρόθεσμες Υποκρεώσεις 

Π. 8.1 . 1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

31/12/2020 31/12/2019 
Π_ρ!)μ!]θευτ~ς __________________ 6.058,64 __ 3.048, 10 

Σύνολο 6.058,64 3.048,10 
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Π.8.1.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπέ(" υπονοεώσει(" 31/12/2020 31/12/2019 
3.742,62 4.397,58 _!Ί ελάτε_s Πιστωτικά Υπόλοιπα ______ ------· ---------· 

Σύνολο 3.742,62 4.397,58 

Π.8.1 .3 Έξοδα χρήσεως δοuλεuμέvα 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 31/12/2020 31/12/2019 

J .. !1:!.~EYIJ.~~α-~OJ.l-'.!J~!.<J.!T.PΞIX~έ.Y!_C!_ ______ 281.677,94 _ 105.483,52 
_Μη ,διανεμr)!έα δικα ιώ_ιιατα ____________ 130.021,57 _ 130.021,57 ----------
~ιανε_ιι!]θέvτα σε !ρίτου_s ______________ 658.216,82 _ 4 13.378,26 ----------_Δικαιώ~ατα ~φ_ειλό1.ιενα σε Ι:!_έλ!] _________ 145.694,98 _ 263.820,06 ----------Διακιώματα οφειλόμενα από μη προσέλευση 

14.1 97,67 14.197,67 
2ικαιο~ν ______________________ -------------------Δεδουλευμένα έξοδα ΟΠ Ι 706,91 662,78 
Σύνολο 1.230.515,89 927.563,86 

Το ποσό του λογαριασμού του Παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ευρώ 

1.230.515,89 αφορά υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού σε δικαιούχους πνευματικών 
δικαιωμάτων της κλειόμενης αλλά και προηγούμενων χρήσεων καθώς και δουλευμένα 

έξοδα ΟΠΙ τα οποία θα εξοφληθούν στις επόμενες χρήσεις. Από τα συνολικά 

τιμολογηθέντα δικαιώματα (ευρώ 1.229.808,98), ποσό ευρώ 816.884,58 έχει 

τιμολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις, ενώ ποσό ευρώ 412.924,40 έχει τιμολογηθεί 

στη χρήση 2020. Τα δικαιώματα που έχουν εισπραχθεί σε προηγούμενες χρήσεις 

ανέρχονται σε ευρώ 610.589,66, τα δικαιώματα που έχουν εισπραχθεί στη χρήση 2020 
ανέρχονται σε 337.541,38 ενώ ποσό ευρώ 281.677,94 ήταν ανείσπρακτο μέχρι τις 
31.12.2020. Τέλος από τα συνολικά δικαιώματα (ευρώ 1.229.808,98), με βάση το 

κριτήριο της διανομής, ποσό ευρώ 658.923,73 έχει διανεμηθεί σε τρίτους, ποσό ευρώ 

130.021,57 έχει χαρακτηρισθεί ως μη διανεμηθέν, ποσό ευρώ 14.197,67 έχει 

διανεμηθεί αλλά δεν έχουν προσέλθει οι δικαιούχοι προς είσπραξη ενώ ποσό ευρώ 

426.666,01 θα διανεμηθεί σε επόμενη χρήση. 

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

Έσοδα 31/12/2020 31/12/2019 
,..Πνευ 1;:ατικά δικαιώf:!ατα ______________ 232.964,66 _ 161.472,07 
~Εσοδα εύλ~Υ!1S αΗο~!.]~ 6% ___________ 12.531,24 1----------- __ 21.272,42 
~Εσοδα εύλ~γ!lς, α~ο~!)s_ 4% ___________ 482,32 ______ Ο, 00 ~---------
~~σ_ο§~3QΔ~Υ.!Ι.SΕΗΞ~!.]~~~------------ 221.655,45 _ 183.699,68 ----------
-~Υε~~έ_s~~~~~------------------- 540,00 _____ 60,00 ----------_IJΡ5>1'!.]θεια δικαι~ατα _______________ 40.988,76 -- 30.368,63 ----------_Ι]Ρ5>J:!.]θεια 2% ____________________ 38.996,07 -- 32.278,90 ----------_Ι] Ρ!)!;!!]θεια 4% ____________________ 84,86 ______ Ο, 00 

----------Προμήθεια 6% 2.204,63 3.737,56 
Σύνολο 550.447,99 432.889,26 

Έξοδα 31/12/2020 31/12/2019 
... ~μ5>ιβjs_ και ~οδα πe,οσωπικού _________ 21.972,57 __ 18.891 ,1 9 
... ~μ5>ιβjς και ~οδα ψjτων _____________ 496.954,1 8 ,---------- _ 394.868,72 
JΊ~Ρ2Χ~ψπων ____________________ 6. 150,94 ~--------- ---5.180,06 
,..Φ~ρ5>ι - Τέλ_!) ______________________ 6.162, 14 ___ 5.797,50 ----------,_Διά2~~α ~ξοδα ____________________ 5.504,26 ___ 5.773,37 ,----------
J2!Ξ~~α~Ξ~~~(€.t5°~~-------------- 310,00 ---- 172,50 ----------Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

2.319,56 2.742,55 
ενσωματωμένε<: στο λειτουργικό κόστος 

Σύνολο 539.373,65 433.425,89 

Π.10. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 

31/12/2020 31/12/2019 
?tοικα.τικό 1:~οσωπικό _______________ 2 1 ---------Εργατοτεχνικό προσωπικό ο ο 

Σύνολο 2 1 

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

31/12/2020 31/12/2019 
,_Μισθοί και !]ι-!_ερ5?~ίσθια ______________ 18.680,22 !i-~~~~~ 
1-~~~ω_ν~κj~~~~~ε~ν_g~~-------------- 3.292,35 ---3.586,59 ----------Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 
Σύνολο 21 .972,57 
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Π.11. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών κα ι 

εποπτικών οργάνων 

Με απόφαση Δ.Σ. της συνεδρίασης υπ' αρ. 16/9.2.2020 δόθηκε στον 

αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Κριαράκη το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00€) ως 

προσωρινή διευκόλυνση , προκειμένου να καλύψει μέρος των εξόδων επείγουσας 

χειρουργικής επέμβασης. 

Π.12. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Τα μέλη του Διοικητικού και εποπτικού Συμβουλίων δεν έλαβαν ουδεμία αμοιβή. 

Ο Γενικός Διευθυντής έλαβε ως μισθοδοσία συνολικά το ποσό των 4.760,52 € 
(συμπεριλαμβάνει δώρο Χριστουγέννων και επίδομα αδείας). 

Π.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. 

Π . 1 4. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

Π. 14. 1 Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Ο Οργανισμός έχει συνάψει σύμβαση λειτουργικής μίσθωσης που αφορά την 
ενοικίαση ακινήτου επί της οδού Βαλτετσίου 25 στην Αθήνα. Το μισθωτήριο συμβόλαιο 
ισχύει έως τις 10/6/2023 με την αίρεση ότι ο Οργανισμός δύναται να μεταστεγαστεί με 

τρίμηνη ειδοποίηση του εκμισθωτή . Το κόστος ενοικίου ανήλθε σε 250,00 ευρώ 
μηνιαίως για την περίοδο 1/1 -30/6/2020 και 400,00 ευρώ μηνιαίως για την περίοδο 
1/7-31.12.2020. 

Π. 14.2 Εγγυήσεις 

Ο Οργανισμός δεν έχει χορηγήσει εγγυήσεις προς διάφορους τρίτους : 

Π. 14.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2015 έως 2020. Ως εκ τούτου τα φορολογικά 

αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Οργανισμός δεν 

έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση . 
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Π.14.3.1Α. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν κατά του Οργανισμού 

μέχρι σήμερα 

Δεν υφίστανται αξιώσεις και δεν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά 

του Οργανισμού. 

Π. 14.3. 18. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν κατά του Οργανισμού 
την 31.12.2020 και έχουν στο μεταξύ οριστικοποιηθεί. 

Σεv υφίστανται αξιώσεις και δεν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά 

του Οργανισμού την 31.12.2020 οι οποίες να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Π.14.3.2Α. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν υπέρ του Οργανισμού 

μέχρι σήμερα. 

Ο Οργανισμός κατέθεσε αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 

«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Αμαρουσίου (διαδικασία Μικροδιαφορών), με την οποία ζητείται α) η καταβολή 

1.953,91€ νομιμοτόκως β) η καταβολή του ποσού ΦΠΑ 468,94€ νομιμοτόκως γ) να 
καταδικαστεί η εναγομένη στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης του Οργανισμού, κατά 

τα περιγραφόμενα στην εν λόγω αγωγή. 

Ως δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η 23.03.2026. 

Προκείμενης της άμεσης επίλυσης της διαφοράς και κατόπιν πιέσεων προς την 

εναγομένη, συνήφθη το από 30.09.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό, δυνάμει του οποίου 
επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο οποίος υλοποιείται κανονικά 

Π. 14.3.28. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν υπέρ του Οργανισμού 
την 31.12.2020 και έχουν στο μεταξύ οριστικοποιηθεί 

Ο Οργανισμός κατέθεσε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου ως καθολικού 

διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ -
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική 

διαδικασία), με την οποία ζητείται η καταβολή 195.904,92€ νομιμοτόκως κατά τα 
περιγραφόμενα στην εν λόγω αγωγή . Το ως άνω ποσό περιορίστηκε με τις προτάσεις 

στο ποσό των 78.361 ,97€, το οποίο ένεκα μαθηματικού σφάλματος αναγράφηκε ως 
68.361,97€. Η αγωγή συζητήθηκε στις 8.05.2019 και στις 13.09.2019 εκδόθηκε η 
11071/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία η αγωγή 
του Οργανισμού έγινε δεκτή και υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει το ποσό των 

68.361,97€ νομιμοτόκως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή. Περαιτέρω επιδικάζει 
δικαστική δαπάνη εις βάρος του εναγομένου το ποσό των 3.000€. 

Η 11071/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιδόθηκε 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διορισμένης ως ειδικής διαχειρίστριας του συνόλου των 
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στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «ΕΡΤ Α.Ε.» , όπως προκύπτει 

από την 9228/13.03.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο 
Αθηνών Αργυρώς Χ. Κάρλου, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ως καθολικού διαδόχου της «ΕΡΤ 

Α.Ε.», όπως προκύπτει από την 4201/13.03.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού 
επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Νικ. Παπακωνσταντίνου. 

Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε την με αριθμό κατάθεσης 40053/2880/2020 
έφεση κατά της 11071/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η 
οποία συζητήθηκε στις 26.01.2021, ερήμην του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επί της ως άνω εφέσεως εκδόθηκε η 1117 /2021 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών, η οποία απορρίπτει την έφεση και δέχεται την 11071/2019 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και επιδικάζει επιπλέον δικαστική 

δαπάνη εις βάρος του εναγομένου το ποσό των 300€. 

Η 1117 /2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιδόθηκε στην 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διορισμένης ως ειδικής διαχειρίστριας του συνόλου των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «ΕΡΤ Α.Ε . » , όπως προκύπτει 

από την 10778/21 .04.2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο 
Αθηνών Αργυρώς Χ. Κάρλου, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο νομίμως 

εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ως καθολικού διαδόχου της «ΕΡΤ 

Α.Ε.» , όπως προκύπτει από την 5806/21 .04.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού 
επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Νικ. Παπακωνσταντίνου . 

Κατά της 1117 /2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δεν 

ασκήθηκαν ένδικα μέσα και ως εκ τούτου η απόφαση κατέστη τελεσίδικη . 

Π.15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία του Οργανισμού, πέραν των γεγονότων 

που έχουν απασχολήσει την παγκόσμια κοινότητα ως προς την πανδημία του COVID-

19. 

Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν στον 

Οργανισμό εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, αναγνωρίζουμε και γνωστοποιούμε 
το γεγονός αυτό ως μεταγενέστερο και μη διορθωτικό των οικονομικών καταστάσεων. 

Ο Οργανισμός παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση 

του COVID-19, συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε 
εθνικό επίπεδο και διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων του. Δεδομένου ότι το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ποσοτικές 

και ποιοτικές επιπτώσεις στη λειτουργία του Οργανισμού είναι διαρκώς υπό 

αξιολόγηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα ο Οργανισμός εκτιμά ότι 

το θέμα του COVID-19 δε διαμορφώνει συνθήκη ουσιώδους αβεβαιότητας για τη 
συνέχιση της δραστηριότητάς του και παραθέτει αναλυτικά τις παραδοχές που 

οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό παρακάτω: 
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1. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται ο Οργανισμός έχει επηρεαστεί από 
την πανδημία του κορωνοϊού , κατά το μέτρο που επηρεάστηκε εν γένει η συνολική 

οικονομική δραστηριότητα στη χώρα . 

2. Οι πωλήσεις του 2020 με τα έως τώρα στοιχεία δεν έχουν σημειώσει μείωση 
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίθετα σημειώνεται αύξηση του κύκλου 

εργασιών. 

Συνεπώς η Διοίκηση του Οργανισμού εκτιμά ότι δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος 

αβεβαιότητας συνέχισης της λειτουργίας του και οι οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσεως 1/1 έως 31/12/2020 έχουν ορθώς συνταχθεί. 

ΡΟΣΤΟΥ Δ.Σ 
_; 

ιι-\~~/ 
ί 

- ΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 539090 

Αθήνα, 1 Ο Ιουνίου 2021 

Η ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

r 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ 

Α.Δ.Τ. Ρ 580771 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

t ~()!r, 
ΜΑΡΟΥΛ Α~ΗΝ)\ 
Α.Δ.Τ. ΑΚ 710297 

Αριθμός Αδείας Ο.Ε.Ε. 

Νο 12307/Α" Τάξης 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτημα το οποίο αποτελείται από είκοσι 

τρεις (23) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 

χορήγησα στις 11.06.2021 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021 

ΣOΛA Crowe 
Σταύρος Κ. Σαλούστρος 

Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611 

ΣΟΛΑ.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe 
Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 
Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

Ισοκράτης, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Σελίδα 24 από 50 



1.2 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΞΤΟΥΣ 

Ο ΟΣΔ Ισοκράτης κατά το έτος 2020 πραγματοποίησε τις παρακάτω 
ενέργειες: 

1.2.1. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν κατά του 
Οργανισμού μέχρι σήμερα 

Στο βαθμό που γνωρίζουμε δεν υφίστανται αξιώσεις και δεν εκκρεμούν 

δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά του Οργανισμού. 

1.2.2. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν κατά 

του Οργανισμού την 31.12.2020 και έχουν στο μεταξύ 

οριστικοποιηθεί. 

Στο βαθμό που γνωρίζουμε δεν υφίστανται αξιώσεις και δεν εκκρεμούν 

δικαστικές υποθέσεις τρίτων κατά του Οργανισμού την 31.12.2020 οι 
οποίες να έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

1.2.3. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν υπέρ του 
Οργανισμού μέχρι σήμερα. 

Ο Οργανισμός κατέθεσε αγωγή κατά της ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου (διαδικασία Μικροδιαφορών), 

με την οποία ζητείται α) η καταβολή 1.953,91€ νομιμοτόκως β) η 

καταβολή του ποσού ΦΠΑ 468,94€ νομιμοτόκως γ) να καταδικαστεί η 
εναγομένη στο σύνολο της δικαστικής δαπάνης του Οργανισμού, κατά 

τα περιγραφόμενα στην εν λόγω αγωγή. 

Ως δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η 23.03.2026. 

Προκείμενης της άμεσης επίλυσης της διαφοράς και κατόπιν πιέσεων 

προς την εναγομένη, συνήφθη το από 30.09.2020 ιδιωτικό 

συμφωνητικό, δυνάμει του οποίου επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, 

ο οποίος υλοποιείται κανονικά. 

1.2.4. Αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν υπέρ του 
Οργανισμού την 31 .12.2020 και έχουν στο μεταξύ οριστικοποιηθεί 

Ο Οργανισμός κατέθεσε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου ως 

καθολικού διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΕΜΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία), με την οποία 

ζητείται η καταβολή 195.904,92€ νομιμοτόκως κατά τα περιγραφόμενα 
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στην εν λόγω DocuSign Envelope ID: 13F70CD7-A9F1-4790-AF7E-
7D25ECC36C9D αγωγή. Το ως άνω ποσό περιορίστηκε με τις προτάσεις 
στο ποσό των 78.361,97€, το οποίο ένεκα μαθηματικού σφάλματος 
αναγράφηκε ως 68.361,97€. Η αγωγή συζητήθηκε στις 8.05.2019 και 
στις 13.09.2019 εκδόθηκε η 11071/2019 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία η αγωγή του Οργανισμού έγινε 

δεκτή και υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει το ποσό των 

68.361,97€ νομιμοτόκως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτή. 

Περαιτέρω επιδικάζει δικαστική δαπάνη εις βάρος του εναγομένου το 

ποσό των 3.000€. 

Η 11071/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

επιδόθηκε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διορισμένης ως 

ειδικής διαχειρίστριας του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού της εταιρείας «ΕΡΤ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την 

9228/13.03.2020 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο 
Εφετείο Αθηνών Αργυρώς Χ. Κάρλου, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο 

νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ως 

καθολικού διαδόχου της «ΕΡΤ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την 

4201 /13.03.2020 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο 

Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Νικ. Παπακωνσταντίνου. 

Το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε την με αριθμό κατάθεσης 

40053/2880/2020 έφεση κατά της 11071/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 

26.01.2021, ερήμην του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επί της ως άνω εφέσεως εκδόθηκε η 1117/2021 απόφαση του 

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία απορρίπτει την έφεση και 

δέχεται την 11071/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών και επιδικάζει επιπλέον δικαστική δαπάνη εις βάρος του 

εναγομένου το ποσό των 300€. 

Η 1117/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επιδόθηκε 
στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «tgs (Ελλάς) ΟΡΚΩΤΟΙ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διορισμένης ως ειδικής 

διαχειρίστριας του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού της εταιρείας «ΕΡΤ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την 

10778/21.04.2021 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο 
Εφετείο Αθηνών Αργυρώς Χ. Κάρλου, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο 

νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ως 

καθολικού διαδόχου της «ΕΡΤ Α.Ε.», όπως προκύπτει από την 
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5806/21.04.2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο 

Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Νικ. Παπακωνσταντίνου. 

Κατά της 1117/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δεν 
ασκήθηκαν ένδικα μέσα και ως εκ τούτου η απόφαση κατέστη 

τελεσίδικη. 

1.2.5 Εύλογη αμοιβή του αρ. 18, Ν.2121/1993 

Μετείχε σε διαπραγματεύσεις με τους λοιπούς ΟΣΔ για την οριστική 

διανομή της εύλογης αμοιβής 2% και 6% Ν.2121/1993. Η διάρκεια της 

προϋπάρχουσας σύμβασης προσωρινής διανομής έληξε την 28η 

Φεβρουαρίου 2020. Κατά τον Ιούλιο του 2020, οι 16 ΟΣΔ διαπίστωσαν 
αδυναμία σύγκλισης και οι διαπραγματεύσεις διεκόπησαν. 

Σε συνέχεια συνήψε σύμβαση με πέντε (5) ακόμη ΟΣΔ του 

Οπτικοακουστικού χώρου, με σκοπό την διαφύλαξη του συνολικού 

ποσοστού όλων, καθώς και τον επιμερισμό αυτού. Την σύμβαση 

υπέγραψαν οι ΟΣΔ Αθηνά, Ισοκράτης, Τηλεοπτικά Δικαιώματα, Δίας, 

Ηριδανός, Ερμείας. 

Από κοινού οι 6 ΟΣΔ ανέθεσαν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά την διεξαγωγή 
μελέτης καταναλωτικών συνηθειών, η οποία και παρεδόθη τον 

Δεκέμβριο του 2020. 

Σε συνέχεια οι 6 ΟΣΔ υπέβαλαν αίτηση στον Οργανισμό Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας, προκειμένου αυτός να διανείμει την εύλογη αμοιβή μεταξύ 

των 16 ΟΣΔ. 

Ο ΟΠΙ ανταποκρίθηκε και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης. 

1.2.6 Εισπράξεις πνευματικών δικαιωμάτων 

Εισέπραξε αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων ίση με 339.329,27 € και 

κατέβαλε το αναλογούν στα μέλη του (είτε εντός του έτους, είτε εάν ο 

χρόνος δεν επαρκούσε, κατά τους πρώτους μήνες του 2021) 

1.2.7 Διανομές εύλογης αμοιβής αρ.18 Ν.2121/1993 

Προέβη σε διανομή εύλογης αμοιβής ετών 2017 και 2019, καθώς και σε 
συμπληρωματική διανομή έτους 2018. 
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Το έτος 2017 αναλύεται σε δύο υποπεριπτώσεις. 

α) κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2017 τα έσοδα που 
προήλθαν αναφέρονται στις επιταγές του Ν2121 /93 και δεν είχαν ως την 
31/12/2019 προσδιοριστεί επαρκώς ώστε να εκτελεστεί η διανομή. Η 

διανομή έλαβε χώρα εντός του 2020. 

β) κατά την περίοδο Αυγούστου-Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα 
που προήλθαν αναφέρονται στις επιταγές του Ν4481/2017. Κατ' αυτήν 

την περίοδο οι εταιρείες εισαγωγής προέβησαν σε στάση πληρωμών, 

προσφεύγοντας δικαστικά κατά του Νόμου. Το ζήτημα ελύθη και η 

διανομή έλαβε χώρα εντός του 2020. 

Εντός του 2020 ο Οργανισμός εισέπραξε εύλογη αμοιβή η οποία 

αναφέρεται στο σικ. Έτος 2018. Καθώς η εύλογη αμοιβή έτους 2018 είχε 
ολοκληρωθεί εντός του 2019, προέβη σε συμπληρωματική διανομή 
εντός του 2020. 

1.2.8 Αδειοδοτήσεις χρηστών 

Αδειοδότησε εταιρείες παραγωγής προκειμένου να προβάλουν ευλόγως 

μικρά αποσπάσματα ταινιών του ρεπερτορίου των μελών του 

Οργανισμού. 

Ομοίως αδειοδότησε εκδοτικό οίκο, προκειμένου να προβεί στην έκδοση 

σειράς βιβλίων, όπου θα χρησιμοποιούνται φωτογράμματα εκ ταινιών 

του ρεπερτορίου του . 

1.2.9 Οχλήσεις χρηστών 

Εξακολούθησε τις οχλήσεις προς την ατομική επιχείρηση με την 

επωνυμία Γεώργιος Μάρος η οποία διακινούσε ταινίες χωρίς την 

προβλεπόμενη άδεια. Μετά από συνεχή πίεση, ο κος Μάρος 

ανταποκρίθηκε. 

1.2.1 Ο Συμβάσεις 

Υπέγραψε σύμβαση με την Απικές εκδόσεις Α.Ε., τιμολόγησε και έλαβε 

μέρος των χρημάτων. Υπέγραψε σύμβαση με την Brainfood Media ΕΠΕ, 
τιμολόγησε και εξοφλήθηκε 

1.2.11 Διεκδικήσεις 

Διεκδίκησε οφειλόμενα παλαιοτέρων ετών από τις εταιρείες Lidl και 

Forthnet. Τα οφειλόμενα εισπράχθηκαν εντός του 2021. 
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1.2.12 Γενικές Συνελεύσεις 

Διεξήγαγε δύο Γενικές Συνελεύσεις. Τακτική στις 30/6/2020 και έκτακτη 
στις 6/12/2020 

1.2.13 Τροποποίηση Καταστατικού 

Προέβη σε τροποποίηση του Καταστατικού του , προς περαιτέρω 

εναρμόνιση με τις επιταγές του Ν.4481/2017. Το καταστατικό 

αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ 

1.2.14. Συμβάσεις Αμοιβαιότητας 

Προσέγγισε ΟΣΔ της αλλοδαπής, προκειμένου να συνάψει συμβάσεις 

αμοιβαίας εκπροσώπησης. Οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται. 

1.2.15. Διεθνείς Σχέσεις 

Συνέταξε και υπέβαλε φάκελο αιτήματος εισδοχής ως μέλους στην 

Διεθνή Ομοσπονδία ΟΣΔ που εκπροσωπούν δημιουργούς , με την 

διακριτική επωνυμία CISAC. 

1.3 ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΙ!Σ ΣΧΙ!ΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΑΔΙ!ΙΑΣ 

Κατά τη χρήση 2920 ο ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ έγινε αποδέκτης αιτήματος της 
δημοσιογράφου κας Ελίνας Κοτανίδου, η οποία απαίτησε να της 

παραχωρήσει ο Οργανισμός άνευ ανταλλάγματος δικαίωμα χρήσης 

αποσπασμάτων ταινιών του ρεπερτορίου του , προκειμένου να τα 

χρησιμοποιήσει στην εκπομπή «Φλέρτ» . Σε ένδειξη καλής πρόθεσης ο 

Ισοκράτης αιτήθηκε το συμβολικό ποσό των 10€. Η δημοσιογράφος 
αρνήθηκε. Κατόπιν, ο Οργανισμός ενημέρωσε την ίδια, την εταιρεία 

παραγωγής Stefi & Lynx Productions, καθώς και την ΕΡΤ Α.Ε. ότι δεν 
χορηγεί την σχετική άδεια. 

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 
ΣΥΜΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ισοκράτης, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Σελίδα 29 από 50 



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 31/12/2020 αριθμούνται σε 389. 

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 Γεvική 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. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 Χρήστος Αλεξανδρής Υπεύθυνος 

2 
Μαρίνα-Ελένη 

Μέλος 
Σμαραγδή 

3 Προκόπης Δάφνος Μέλος 
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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 Δ.Σ. που εκλέχθηκε από αρχαιρεσίες στις 7 Απριλίου 
2019 είναι: 

α.α. Ονο ατεπώνυμο 

1 Αργύριος (Αργύρης) Θέος 

2 Ιωάννης (Γιάννης) Κριαράκης 

3 Αθηνά-Λουκία Σακελλαρίου 

4 Αναστασία (Νατάσσα) Παπαστεργίου 

5 Κυριάκος Βλοντάκης 

6 Αντώνης Σαμαράς 

7 Ιωάνν 

Ιδιότητα 

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Γεν. Γραμματέας 

Ταμίας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτούργησε με αυτή την σύνθεση από 

1/1/2020 έως 22/12/2020, οπότε παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους 
το μέλος Ιωάννης Κοντορουχάς. 

Την θέση ανέλαβε η πρώτη επιλαχούσα κα Γαβριέλα Δανάλη και η 

σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναδιαμορφώθηκε ως εξής: 

α.α. Ονοματεπώνυμο 

1 Αργύριος (Αργύρης) Θέος 

2 Ιωάννης (Γιάννης) Κριαράκης 

3 Αθηνά-Λουκία Σακελλαρίου 

4 Αναστασία (Νατάσσα) Παπαστεργίου 

5 Κυριάκος Βλοντάκης 

6 Αντώνης Σαμαράς 

7 Γαβριέλα Δανάλη 

1.4.2.4 Οργανόγραμμα 

Ιδιότητα 

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Γεν. Γραμματέας 

Ταμίας 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Η διαγραμματική απεικόνιση του Οργανισμού για το έτος 2020 
παρατίθεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα: 
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1.6 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την χρήση 1/1/2020 -
31 /12/2020 δεν έλαβαν οποιοδήποτε ποσό για τη συμμετοχή τους στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 

Οι μεικτές αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι αναφερόμενες παρακάτω: 

α.α. Ονοματεπώνυμο Ποσό σε€ 

1 Αργύριος (Αργύρης) Θέος 362,71 
2 Ιωάννης (Γιάννης) Κριαράκης 0,00 
3 Αθηνά-Λουκία Σακελλαρίου 1.655,24 
4 Αναστασία (Νατάσσα) Παπαστεργίου 293,94 
5 Κυριάκος Βλοντάκης 1.025,36 
6 Αντώνης Σαμαράς 1.854,70 
7 Ιωάννης (Γιάννης) Κοντορουχάς 495,04 
7β Γαβριέλα Δαvάλη 200,48 

Οι μικτές αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα των μελών του 

Εποπτικού Συμβουλίου είναι οι αναφερόμενες παρακάτω: 

α.α. 

1 

2 

3 

Ονοματεπώνυμο 

Χρήστος Αλεξανδρής 

Μαρίνα-Ελένη Σμαραγδή 

Προκόπης Δάφνος 

Ποσό σε€ 

158, 17 

0,00 

509,79 

Κατά το έτος 2020 οι παροχές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
οι παρακάτω: 

α) 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 235, 11 €. 
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Δ.Σ. συνολικά. Περίοδος προ της προσλήψεως Γ Δ 235,11 

Δ.Σ. συνολικά. Περίοδος μετά την πρόσληψη Γ Δ 0,00 

Πρόεδρος Αργύριος Θέος προ της προσλήψεως ΓΔ 158,04 

Πρόεδρος Αργύριος Θέος μετά την πρόσληψη ΓΔ 0,00 

β) Διάφορα Έξοδα. 

Τα έξοδα στάθμευσης των παραπάνω ατόμων ανήλθαν στο ποσό των 

64,30€. Τα έξοδα για καύσιμα μελών Δ.Σ. ανήλθαν στο ποσό των 40,00€. 

Δ.Σ. συνολικά. Περίοδος προ της προσλήψεως Γ Δ 

Δ.Σ. συνολικά. Περίοδος μετά την πρόσληψη Γ Δ 

Πρόεδρος Αργύριος Θέος προ της προσλήψεως ΓΔ 

Πρόεδρος Αργύριος Θέος μετά την πρόσληψη ΓΔ 
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α.α 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 

2.1. ΕΣΟΔΑΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ 

Εξουσία Ποσό % 
Μερικό 

Σύνολο 

Διαχείριση Δικαιωμάτων 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης 

κινηματογραφικών ταινιών 

ρεπερτορίου του Οργανισμού 

Καραγιάνvης Καρατζόπουλος Α.Ε. 29.656,01 5,36% 
Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε 20.239,68 3,66% 
Παπανδρέου Α.Ε. 14.121,34 2,55% 
Γ. Καραγιάvvης και Σία Α.Ε. 2.872,80 0,52% 
Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. 51.975,00 9,39% 
Βουλή των Ελλήνων 1.000,00 0,18% 
Tanweer Productions Single Member 

300,00 0,05% 
SA 
Δήμος Χανίων 120,00 0,02% 
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 1.114,97 0,20% 121.399,80 
Διαχείριση Δικαιωμάτων 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων 

ρεπερτορίου του Οργανισμού που 

ενσωματώνονται στα προγράμματα 

της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 83.981,37 15,17% 
Υπουργείο Οικονομικών (ειδικός 

68.361,97 12,35% 152.343,34 
διαχειριστής για Δ.Τ} 
Διαχείριση δικαιωμάτων έκδοσης 

φωτογραμμάτων σε βιβλία 

BRAINFOOD Μ. ΕΠΕ 210,28 0,04% 210,28 
Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 

18 Ν.2121/93 και Ν.4481/2017 
Εύλογη αμοιβή 6% 14.735,87 2,66% 

Εύλογη αμοιβή 2% 260.651,52 47,08% 
Εύλογη αμοιβή 4% 567,18 0,10% 275.954,57 
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους 1.476,84 0,27% 1476,84 
Έσοδα από εγγραφές νέων μελών 540,00 0,10% 540,00 
Έκτακτα έσοδα από επιδότηση 

ασφαλιστικών εισφορών και 1.715,58 0,31% 1.715,58 
επιστροφή ΦΠΑ λόγω covid 19 
Σύνολο Εσόδων 553.640,41 100% 553.640,41 
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.2. ΕΞΟΔΑ 

2.2.1 Οικονομικές πληροφορίες σχετικές με το κόστος διαχείρισης 
των δικαιωμάτων και άλλων υπηρεσιών που παρέχονται στους 

δικαιούχους. 

Οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες αναλύονται ως εξής: 

Λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες 

Α. Αμοιβές Προσωπικού 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 

Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου & ημερομίσθιου προσωπικού 

Β. Αμοιβές Τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα Νομικών Συμβούλων 

Αμοιβές και έξοδα Ορκωτών ελεγκτών - λογιστών 
Αμοιβές και έξοδα λογιστηρίου 

Αμοιβές μεταφραστών 

Αμοιβή υποστήριξης ιστοσελίδας 

Αμοιβή υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων 

Αμοιβή ερευνητών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) 

Αμοιβή υποστήριξης βάσης δεδομένων 

ΟΠΙ 2020 (πρόβλεψη) 

Γ. Παροχές Τρίτων 

Ενοίκιο γραφείων 

Σταθερή & Κινητή τηλεφωνία 
Ταχυδρομικά έξοδα 

Δ. Φόροι-τέλη 

Χαρτόσημο και συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ τιμολογίων εύλογης αμοιβής (1,8%) 
Τέλος επιτηδεύματος ετήσιας δήλωσης 2020 

Ε. Διάφορα έξοδα 

Ετήσια υποστήριξη λογιστικού προγράμματος 

Ετήσια υποστήριξη συστήματος συναγερμού 

Συνδρομή Microsoft Office 365 
Έξοδα δημοσιεύσεων 

Έξοδα κοινωνικών εκδηλώσεων 

Προμήθειες και έξοδα τραπεζών 

Αποσβέσεις παγίων 

Γραφική ύλη και αναλώσιμα Η/Υ 

Διάφορα έξοδα 

Γενικό Σύνολο λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών 
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€ 
18.203,77 

476,45 

3.292,35 

10.800,00 
2.800,00 
7.175,00 

430,00 
910,00 
870,00 

4.583,56 
1.045,00 

706,91 

3.900,00 
568,02 

134,67 

198,90 
4.963,24 

1.000,00 

586,48 
55,14 

242,82 
643,00 
652,59 
405,62 

2.319,56 
1.504,48 
1.582,05 

Σύνολα 

21.972,57 

29.320,47 

4.602,69 

6.162,14 

7.991,74 

71.497,86 



Το παραπάνω ποσό των λειτουργικών δαπανών δεν υπερβαίνει το όριο 

που δίνεται από το νόμο 20% επί των ακαθαρίστων εσόδων του 

Οργανισμού (είναι και χαμηλότερο). 

Στο Γενικό Σύνολο λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών δεν 

συμπεριλαμβάνεται το ποσό των 342,30€ το οποίο αφορά έξοδα 

δικαστικών διεκδικήσεων. 

2.2.2 Κατηγορίες Εξουσιών 

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: 

% 

Κατηγορία Εξουσιών Σύνολο Δαπανών 
Εξουσίας Κατανομή 
προς Δαπανών 
Έσοδο 

Διαχείριση Δικαιωμάτων 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης 71.497,86 21,93% 
κινηματογραφικών ταινιών 

Διαχείριση δικαιωμάτων 

ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων 

ρεπερτορίου του Οργανισμού που 71.497,86 27,52% 
ενσωματώνονται στα προγράμματα της 

ΕΡΤ Α.Ε. 

Διαχείριση Εύλογης Αμοιβής αρ.18, 71.497,86 49,84% 
Ν.2121/1993 

Διαχείριση δικαιωμάτων έκδοσης 
71.497,86 0,04% 

φωτογραμμάτων σε βιβλία 

Πιστωτικοί τόκοι 1.476,84 2,06% 

Δικαιώματα εγγραφής 540,00 0,75% 

Έκτακτα έσοδα (covid 19) 1.715,58 2,40% 

Σύνολο δαπανών 71.497,86 

2.2.3 Συμψηφισμοί/ επενδύσεις 

Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες που να 

αφορούν διαχείριση δικαιωμάτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
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15.767,94 

19.787,23 

35.838,45 

28,60 

30,42 

4,05 

41,17 

71.497.86 



έξοδα που συμψηφίζονται με έσοδα από δικαιώματα, ούτε δαπάνες που 

προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώματα. 

2.2.4 Δαπάνες για κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

Δεν υφίστανται λειτουργικές και χρηματοδοτικές δαπάνες σε 

σχέση με υπηρεσίες για κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. 

2.2.5 Πόροι 

Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών 

είναι ποσοστό προμήθειας 14.961% από τους δικαιούχους από κάθε 

κατηγορία εξουσιών, οι πιστωτικοί τόκοι και το δικαίωμα εγγραφής. 

2.2.6 Διαχείριση Δικαιωμάτων 

Οι κρατήσεις επί των εσόδων του ΟΣΔ ΙΣΟΚΡΑΤΗ για τη χρήση 

2020 είναι 14.961% από τα παντός είδους έσοδα - δικαιώματα. 

Αναλυτικά οι κρατήσεις επί των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν για τη 

χρήση 2020 αναλύονται ως παρακάτω: 

• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης κινηματογραφικών 

ταινιών ρεπερτορίου του Οργανισμού 

Προμήθεια Ποσό 

Προμήθεια από Καραγιάννης Καρατζόπουλος ΑΕ. 4.436,84 

Προμήθεια από Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε 3.028,06 
Προμήθεια από Παπανδρέου Α.Ε. 2.012,70 
Προμήθεια από Γ. Καραγιάννης και Σία Α.Ε. 429,80 
Προμήθεια από Αττικές Εκδόσεις Α.Ε. 7.775,98 
Προμήθεια από Βουλή των Ελλήνων 149,61 
Προμήθεια από Tanweer Productions Single Mernber SA 44,73 
Προμήθεια από Δήμος Χανίων 17,95 

Προμήθεια από Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου 166,81 

Σύνολο 18.062,48 
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• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων 

ρεπερτορίου του Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα 

της ΕΡΤ Α.Ε. και της παλαιάς Δ Τ. 

Προμήθεια Ποσό 

Προμήθεια από Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 12.564,45 
Προμήθεια από Υπουργείο Οικονομικών (ειδικός διαχειριστής για Δ.Τ) 10.230,22 

Σύνολο 22.794,67 

• Διαχείριση εύλογης αμοιβής 2% , 6% και 4% 

Προμήθεια Ποσό 

Προμήθεια από εύλογη αμοιβή 2% 38.996,07 
Προμήθεια από εύλογη αμοιβή 6% 2.204,63 
Προμήθεια από εύλογη αμοιβή 4% 84,86 
Σύνολο 41.285,56 

• Διαχείριση δικαιωμάτων έκδοσης φωτογραμμάτων σε βιβλία 

Προμήθεια Ποσό 

Προμήθεια από BRAINFOOD Μ. ΕΠΕ 31,61 

Σύνολο 31,61 

Μοναδικός σκοπός των παραπάνω κρατήσεων είναι η κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών του Οργανισμού. 

Έσοδο 

Σύνολο εσόδων από κρατήσεις 

Τόκοι πιστωτικοί 

Δικαίωμα εγγραφής 

Έκτακτα έσοδα covid 19 

Γενικό σύνολο εσόδων για κάλυψη εξόδων 
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Ποσό 

82.274,32 
1.476,84 

540,00 
1.715,58 

86.006,74 



2.2. 7 Διάκριση ανά κατηγορία εξουσιών 

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 22,26% 

ΕΡΤ Α.Ε. και Ειδικός διαχειριστής ΔΤ 27,85% 

Έκδοσεις φωτογραμμάτωv σε βιβλία 49,85% 

Εύλογη Αμοιβή 0,04% 

Σύνολο 100,00% 

α/α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

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. 

2.3.1 . 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 2020 εισπράχθηκαν από δικαιώματα συνολικά 358.139,91 €, 

τα οποία αναλύονται ανά κατηγορία εξουσιών στα παρακάτω ποσά: 

• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης 

κινηματογραφικών ταινιών ρεπερτορίου του Οργανισμού. 

Εταιρεία Ποσό 

Φίνος Φίλμς Ι.Κ.Ε. 18.380,15 

Καραγιάvvης - Καρατζόπουλος Α.Ε. 9.244,43 

Παπανδρέου Α.Ε. 14.000,00 
Βουλή των Ελλήνων 1.000,00 
Αττικές Εκδόσεις 6.572,00 
Δήμος Χανίων 120,00 
Γ. Καραγιάvvης & Σία Α.Ε. 4.508,16 

Σύνολο 53.824,77 
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• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων 

ρεπερτορίου Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα 

της ΕΡΤ Α.Ε. 

α/α Εταιρεία Ποσό 

1 Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 83.981,37 

Σύνολο 83.981,37 

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

4481/2017. 

α/α Εταιρεία Ποσό 

1 Έσοδα εύλογης αμοιβής 6% 16.715,28 
2 Έσοδα εύλογης αμοιβής 2% 203.063,54 
3 Έσοδα εύλογης αμοιβής 4% 468,78 

Σύνολο 220.247,60 

2.3.2. Οικονομικές πληροφορίες με το συνολικό ποσό που 

καταβάλλεται σε δικαιούχους ανά κατηγορία εξουσιών. 

Κατά το έτος 2020 πληρώθηκαν δικαιώματα σε δικαιούχους συνολικού 

ποσού 215.287,25 €, τα οποία αναλύονται ανά κατηγορία εξουσιών στα 
παρακάτω ποσά: 

• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής 

κινηματογραφικών ταινιών ρεπερτορίου του Οργανισμού. 

μετάδοσης 

α/α Εταιρεία Ποσό 

1 
2 
3 
4 

Σύνολο 

Φίνος Φίλμς Ι.Κ.Ε. 

Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε. 

Γ. Καραγιάννης Α.Ε. 

Παπανδρέου Α.Ε. 
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13.137,38 
11.111,94 
5.073,76 
7.849,78 

37.172,86 



α/α 

1 
2 

• Διαχείριση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης έργων 

ρεπερτορίου Οργανισμού που ενσωματώνονται στα προγράμματα της 

ΕΡΤ Α.Ε. 

Εταιρεία Ποσό 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 64.805,12 
Διαχείριση εύλογης αμοιβής άρθρου 18, Ν .2121 /1993 και Ν. 
4481/2017 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2008) 1.877,93 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2009) 4.418,00 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 201 Ο) 4.911,30 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2011) 4.088,63 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2012) 4.025,72 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2013) 2.938,48 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2014) 1.951,04 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2015) 2.007,55 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2016) 1.607,80 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2017) 5.373,69 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2018) 20.850,69 
Εύλογη αμοιβή 6% (έως και 2019) 14.320,87 

Σύνολο 133.176,82 

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. 

Καραγιάvvης-Καρατζόποuλος Α.Ε. 

Η τιμολόγηση γίνεται είτε ανά εξάμηνο, είτε ανά έτος. Αντίστοιχα και η 

πληρωμή των δικαιούχων. 

Φίνος Φιλμς /.Κ.Ε. 

Η τιμολόγηση γίνεται ανά έτος (31/12). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η 
πληρωμή των δικαιούχων να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. 

Γ. Καραγιάvvης 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 2020 ολοκληρώθηκαν οι εκκαθαρίσεις των ετών 2015-2019. 
Καταβλήθηκε μέρος από το οφειλόμενο ποσό το οποίο ο οργανισμός 

απέδωσε στα μέλη του . 
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2.3.4 Ποσό που έχει εισπραχθεί κατά το 2020, αλλά δεν έχει ακόμα 
επιμεριστεί στους δικαιούχους 

Το ποσό που έχει εισπραχθεί κατά το 2020 αλλά δεν έχει 

προσδιοριστεί ακόμα το επί μέρους ποσό που αναλογεί στους 

δικαιούχους αφορά τα έσοδα εύλογης αμοιβής 2%, 6% και 4% και 
ανέρχεται σε 170.750,20 €. 

2.3.5 Μη διανεμηθέντα 

Την 31/12/2020 ο ΟΣΔ Ισοκράτης είχε εισπράξει και δεν είχε 
διανείμει από Τηλεοπτικά Δικαιώματα το ποσόν των 36.567,61 € 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Εταιρεία 

ΕΡΤ Α.Ε. 

Φίνος Φιλμς Ι.Κ.Ε 

Καραγιάννης - Καρατζόπουλος Α.Ε. 
Αλατάς Κ. 

Δήμος Χανίων 

Τομάζου Μ. 

Παπανδρέου Α.Ε. 

Σ.Φωστήρας και Σια Ε.Ε. 

Σύνολο 

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 2020 εισπράχθηκαν χρήματα που αφορούν την εύλογη 
αμοιβή έτους 2019 και ως εκ τούτου κατά την επόμενη αποτύπωση που 
θα λάβει χώρο το 2020 ο πίνακας θα έχει άλλη μορφή. 

2.3.6 Συνολικό μη διανεμητέο 

Το συνολικό μη διανεμητέο ποσό είναι 130.021,57--€, το οποίο και 
δεν αναλώθηκε μέσα στην χρήση 2020. Εξ αυτών, με απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2020 δεσμεύτηκαν για 
αγορά παγίων τα εξής: 
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Ποσό 

26.070,59 
3.186, 1 Ο 
2.896,26 
1.308,19 

96,00 
115,69 

2.813,42 
81 ,36 

36.567,61 



Κατηγορία Δαπάνης 

Αγορά ακινήτου 

Δαπάνες Ανακαίνισης 

Λοιπές Δαπάνες μεταβίβασης (μετεγγραφή, 

συμβολαιογραφικά κ.ο.κ.) 

Κόστος μετακόμισης 

'Αλλες δαπάνες μεταστέγασης 

Σύνολο 

2.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΑΟΎΣ ΟRΓΑΝΙΣΜΟΎΣ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

2.4.1 Συναλλαγές με άλλους Οργανισμούς 

Δεν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του ΟΣΔ και άλλων 

οργανισμών στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

2.4.2 Οφειλές σε άλλους ΟΣΔ 

Οφείλεται το ποσόν των 3.913,29 στον Οργανισμό Συλλογικής 
Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) από αναδιανομή 

χρημάτων. 

2.4.3 Έξοδα διαχείρισης σε άλλους ΟΣΔ 

Δεν υφίστανται έξοδα διαχείρισης και άλλες κρατήσεις σε άλλους 

ΟΣΔ. 

2.4.4 Ποσά που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους άλλων ΟΣΔ 

Δεν υφίστανται ποσά που να διανεμήθηκαν απευθείας σε 

δικαιούχους που προέρχονται από άλλους ΟΣΔ. 
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65.000,00 
7.000,00 

5.000,00 

1.300,00 
400,00 

79.000,00 
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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. 

3.1.1. Ειδική έκθεση κοινωνικών - πολιτιστικών - εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. 

Ο Οργανισμός κατά τη χρήση 2020 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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ΣOΛA Crowe 

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 2020, 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 2020, 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. 
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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 

3.150,38. 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 3.150,38. 
Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα 

ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 3.150,38. 
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31 η 
Δεκεμβρίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 
ανέρχεται σε ευρώ 6.160,00, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζομένους να εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 6.160,00, τα ίδια 
κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 6.160,00. 
3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για τις χρήσεις 2015-
2020 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 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. 
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Έμφαση Θεμάτων 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: Στην παράγραφο 8.1.3. του 
Προσαρτήματος αναφέρεται ότι: το ποσό του λογαριασμού του 

Παθητικού «Έξοδα χρήσεως δουλευμένα» ευρώ 1.230.515,89 
εμπεριέχει υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού σε δικαιούχους 

πνευματικών δικαιωμάτων της κλειόμενης αλλά και προηγούμενων 

χρήσεων συνολικού ποσού ευρώ 1.229.808,98 τα οποία θα εξοφληθούν 
στις επόμενες χρήσεις. Από το ανωτέρω ποσό πνευματικών 

δικαιωμάτων ευρώ 1.229.808,98, (α) ποσό ευρώ 816.884,58 έχει 

τιμολογηθεί σε προηγούμενες χρήσεις και (β) ποσό ευρώ 673.121,40 
έχει διανεμηθεί αλλά δεν έχει εξοφληθεί ακόμη. Στην γνώμη μας δεν 

διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέματα αυτά. 

Άλλο Θέμα 

Η διανομή των δικαιωμάτων καθώς και τα έξοδα διαχείρισης ως 

ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του Συνεταιρισμού από 

δικαιώματα, τελεί υπό έγκριση στα πλαίσια έγκρισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων, από την 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. 

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 
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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 αυτα εχουν 

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 
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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 

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 

ΣΥΜΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ 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. 

ΣOΛ~ Crowe 
Σταύρος Κ. Σαλούστρος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14611 

ΣΟΛΑ.Ε. 

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