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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρ. Σελίδας
Ι.
ΙΙ.

Νομοθετικό Πλαίσιο Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας (άρθρα 29 και 30 ν.4481/2017)
Πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεση Διαφάνειας (σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1
ν.4481/17) που εμπεριέχουν:
α) οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του
φορολογικού έτους και κατάσταση ταμειακών ροών,
β) έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους,

γ) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 22 ν.4481/2017,
δ) περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης,
ε) πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, εν
όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης,
στ) πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα
πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην παράγραφο 1
του άρθρου 31 ν.4481/2017 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που
χορηγούνται σε αυτούς,
ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 άρθρου 30
ν.4481/2017,
η) ειδική έκθεση σχετικά με τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς
των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η έκθεση περιέχει τις
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 άρθρου 30 ν.4481/2017.
IΙΙ) Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
ΙV) Συμπέρασμα Έκθεσης Διαφάνειας
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Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(άρθρα 29 και 30 Ν.4481/2017)

Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 29
ν.4481/2017 περί «Συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις
μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
που ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/26/ΕΕ («Οδηγία») «για τη
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων
στην εσωτερική αγορά» (EE L 84), ανεξάρτητα από τη νομική μορφή του, οφείλει να
καταρτίζει και να δημοσιεύει ετήσια έκθεση διαφάνειας, μαζί με την ειδική έκθεση, που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 άρθρου 29 ν.4481/2017, για κάθε φορολογικό έτος το
αργότερο μέσα σε οκτώ (8) μήνες μετά το τέλος του έτους. Η ετήσια έκθεση διαφάνειας
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, όπου και παραμένει
διαθέσιμη στο κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
Η ειδική έκθεση της παρ. 2 άρθρου 29 ν.4481/2017 αφορά στη χρήση των ποσών που
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών
και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 30 ν.4481/2017.
Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1
του άρθρου 30 ν.4481/2017, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις
περιπτώσεις ζ' και η' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 30
ελέγχονται κατά τη παρ. 3 του άρθρου 29 ν.4481/2017, από έναν ή περισσότερους
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή
δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας, σύμφωνα με τη ίδια παρ. 3 του
άρθρου 29 ν.4481/2017.
Διατάξεις άλλων νόμων, όπως του ν. 4308/2014, αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον
έλεγχο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα με τη παρ. 4 του
άρθρου 29 ν.4481/2017
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ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(άρθρο 30 παρ. 1 ν.4481/17)
α) Οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν ισολογισμό ή δήλωση στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού, λογαριασμό των εσόδων και των δαπανών του φορολογικού έτους και
κατάσταση ταμειακών ροών
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31/12/2017

31/12/2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

579,86
579,86

579,86
579,86

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο

350,00
350,00

350,00
350,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

929,86

929,86

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

136.818,13
67.381,37
205.706,38
409.905,88

77.562,61
78.513,25
285.496,01
441.571,87

Σύνολο κυκλοφορούντων

409.905,88

441.571,87

Σύνολο Ενεργητικού

410.835,74

442.501,73

21.057,83
21.057,83

20.692,83
20.692,83

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον
Σύνολο

(317.631,77)
(317.631,77)

(259.668,65)
(259.668,65)

Σύνολο καθαρής θέσης

(296.573,94)

(238.975,82)

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

1.820,43
8.376,60
2.219,96
1.940,19
693.052,50
707.409,68

519,31
8.261,54
2.219,96
96,28
670.380,46
681.477,55

Σύνολο Υποχρεώσεων

707.409,68

681.477,55

Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων

410.835,74

442.501,73

Καθαρή Θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

Υποχρεώσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(Λογ/σμός Εσόδων - Δαπανών)
1/1/2017 31/12/2017
12.844,53
0,00
12.844,53

1/1/2016 31/12/2016
13.751,07
0,00
13.751,07

5.447,79
18.292,32

5.934,24
19.685,31

Έξοδα διοίκησης
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων

(76.319,25)
(58.026,93)

(73.527,84)
(53.842,53)

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων

63,81
(57.963,12)

526,21
(53.316,32)

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

0,00
(57.963,12)

0,00
(53.316,32)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωληθέντων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έμμεση μέθοδος)
1/1/2017 31/12/2017

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης:
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου
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1/1/2016 31/12/2016

(57.963,12)

(53.316,32)

(63,81)

(526,21)

(58.026,93)

(53.842,53)

(48.123,64)
25.932,13

(38.461,42)
18.033,13

0,00

0,00

(80.218,44)

(74.270,82)

63,81

526,21

63,81

526,21

365,00

360,00

365,00

360,00

(79.789,63)
285.496,01

(73.384,61)
358.880,62

205.706,38

285.496,01



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικές πληροφορίες

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε.), έχει τη μορφή του μη κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης και η έδρα του
είναι επί της οδού Βαλτετσίου 39, Αθήνα, ΤΚ 106 81.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την .4/12/.2018 και έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και το Ν.
4481/2017«Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
Ο Συνεταιρισμός κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 αφορούν στην διαχειριστική χρήση 2017 και έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το Ν. 4481/2017.
Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται.
Ο Συνεταιρισμός κατατάσσεται ως πολύ μικρή οντότητα, με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2015 και
2016 και δημοσιεύει τις εξής Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:
1) Ισολογισμό,
2) Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Λογ/σμός Εσόδων – Δαπανών)
3) Κατάσταση ταμειακών ροών (με βάση τον Ν. 4481/2017) και
3) Προσάρτημα (Σημειώσεις).
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητας λόγω του ότι ο Συνεταιρισμός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν
εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική του ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και συνεπώς,
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο Συνεταιρισμός δεν
βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.
Σημειώνεται ότι η ύπαρξη αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά πάγια τακτική του
Συνεταιρισμού, τα ποσά που καταβάλλονται από τα μέλη του για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας (κράτηση
15% και εισφορά), λογιστικοποιούνται ως έσοδα κατά τη στιγμή που τα μέλη προσέρχονται για να λάβουν τα
διανεμόμενα ποσά που δικαιούνται και όχι κατά τη εκάστοτε χρήση που προκύπτει το ποσό προς διανομή η
οποία έτσι ή αλλιώς γίνεται από το επόμενο έτος. Ως συνέπεια των ανωτέρω, στα αποτελέσματα χρήσεως και
στα Ίδια Κεφάλαια, εμφανίζονται ζημίες, ενώ οι υποχρεώσεις προς τα μέλη (Έξοδα χρήσεως δουλευμένα)
εμφανίζονται αυξημένες.
Επίσης σημειώνεται ότι η ύπαρξη αρνητικών Ιδίων κεφαλαίων, δεν επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του
Συνεταιρισμού, δεδομένου ότι καλύπτονται πλήρως όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις του.
3. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.
Δεν έχουν δοθεί προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη του Δ.Σ. στις χρήσεις 2016 και 2017, ούτε έχουν
αναληφθεί δεσμεύσεις από τον Συνεταιρισμό υπέρ αυτών.
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4. Ενδεχόμενα –εγγυητικές- εμπράγματες εγγυήσεις και λοιπές δεσμεύσεις
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, εμπράγματες ασφάλειες υπέρ τρίτων ή
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό.
Επίσης, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του
Συνεταιρισμού.
Επίσης σημειώνεται ότι ο Συνεταιρισμός, με βάση την απόφαση του ΔΕΕ της 12ης Νοεμβρίου 2015 επί της
υπόθεσης της Hewlett-PackardBelgium SPRL κατά Reprobel SCRL, άσκησε τον Απρίλιο 2018 από κοινού με
τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ Σ. Π.Ε. «ΦΟΙΒΟΣ», αγωγή κατά του ΟΣΔΕΛ ποσού 1.181.610,23 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε
ενάγοντα, που αφορούν εισπραχθέντα δικαιώματα εύλογης αμοιβής άρθρ. 18.3 του Ν. 2121/1993, για το
χρονικό διάστημα από 23/12/2002 έως 22/7/2016, όπως αυτά περιγράφονται στο από 20/7/2016 Ιδιωτικό
Συμφωνητικό (4η Τροποποίηση και Κωδικοποίηση), μεταξύ των ΟΣΔΕΕΤΕ, ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, ΟΣΔ ΕΛ και ΟΣΔ
ΘΕΣΠΙΣ. Η όποια επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, θα απεικονιστεί κατά τον χρόνο τελεσιδικίας της
ανωτέρω υπόθεσης.
Οι χρήσεις έως και 2017 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί
οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού
ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

5. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 γεγονότα, που να αφορούν στον
Συνεταιρισμό, για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
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II β) Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους 2017

Α. Βασικό στοιχείο που επέδρασε καταλυτικά στις δραστηριότητες, στις λειτουργίες και στα
αποτελέσματα του ΟΣΔΕΕΤΕ για το 2017, αποτέλεσαν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης της οδηγίας
2014/26 καθώς και η ψήφιση του Ν.4481/2017 με τις νέες διατάξεις του που επέβαλαν εκτός των
άλλων και αλλαγή καταστατικού. Κύρια χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων μας ήταν η ανάληψη
πρωτοβουλιών για την ολόπλευρη μελέτη του νομοσχεδίου, η επιδίωξη συλλογικών αποφάσεων από
τους ΟΣΔ όλων των κοινωνιών δικαιώματος, η αντιμετώπιση των δυσμενών για τους δικαιούχους
διατάξεων τού μόλις ψηφισμένου νόμου. Ο ΟΣΔΕΕΤΕ συμμετείχε, εκτός των άλλων, στην
συνεδρίαση της ΕΠΕΚΕ Πολιτισμού της Κυβέρνησης με τρία μέλη του Δ.Σ. και τον νομικό μας
σύμβουλο αναπτύσσοντας τις θέσεις μας για το νομοσχέδιο. Επίσης στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, με ένα μέλος του Δ.Σ. και τον νομικό μας σύμβουλο, με δυο τοποθετήσεις.
Α1. Βασικές παρατηρήσεις και θέσεις:
Η οδηγία και το νομοσχέδιο εισάγουν την κερδοσκοπία, τον ανταγωνισμό και υπό το ένδυμα του
κατόχου δικαιώματος, νέους δικαιούχους. Η κερδοσκοπία εισάγεται με τις ΑΟΔ και με την παροχή
δυνατότητας στους ΟΣΔ να επενδύουν με σκοπό το κέρδος. Ο ανταγωνισμός εισάγεται με τις ΑΟΔ,
την δημιουργία απεριόριστου αριθμού ΟΣΔ ανά κατηγορία δικαιώματος και πολλών κατηγοριών και
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας (έδρας) δικαιούχων και Οργανισμών. Επίσης με την σύσταση
οργανισμών όπου θα συνυπάρχουν ως μέλη πρόσωπα και ΟΣΔ και ακόμη περισσότερο ΑΟΔ. Δηλαδή
κερδοσκοπικές εταιρείες ως μέλη μη κερδοσκοπικών Οργανισμών. για την «κατασκευή» νέων
δικαιούχων και επεκτάσεις παλαιών, η αναφορά στα ΜΜΕ, στις βάσεις δεδομένων, στα αρχεία και σε
λίγο σε παρόχους περιεχομένου, καθώς και σε επενδυτές κάθε κατηγορίας. Πλέγμα ρυθμίσεων που
έρχονται ως καταστολή και καταστροφή της συλλογικότητας, της αυτοδιαχείρισης και της μη
κερδοσκοπίας δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. Δεν
παραγνωρίζονται τα θετικά σημεία του νόμου τα οποία προέκυψαν μετά από πολύχρονους και
επίμονους συλλογικούς αγώνες των δημιουργών και των καλλιτεχνών. Ήδη η υλοποίησή του απαιτεί
μεγάλη προσπάθεια για την υπέρβαση των αρνητικών διατάξεών του. Προσπάθεια συλλογική στην
οποία ο ΟΣΔΕΕΤΕ ανελλιπώς συμμετέχει.
Β. Πραγματοποιήθηκε Καταστατική Συνέλευση που ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του Ν. 4481/2017.
Επισημάνθηκαν πολλά σημεία των οποίων η αναλυτικότερη εξέταση και η διεξοδικότερη
αντιμετώπιση απέληξε σε αποφάσεις στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για τον σκοπό
αυτό στο έτος 2018. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τόσο σε δομικά, οργανωτικά, λειτουργικά και
δεοντολογικά ζητήματα όσο και σε ζητήματα αρχών και αξιών.
Γ. Στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινωνίας του 4%:
Γ1 Πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με εταιρείες με τις οποίες υπήρχαν εκκρεμότητες σχετικά
με την καταβολή της εύλογης αμοιβής. Οι διαπραγματεύσεις με κάθε εταιρεία ήταν πολλές, πολύωρες
και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κύρια ζητήματα: α. Αναζήτηση κριτηρίων εξαίρεσης τεχνικών
μέσων προσφερόμενων για ιδιωτική αναπαραγωγή, ιδιαίτερα όταν η πώληση γίνεται άμεσα από τον
εισαγωγέα ή τον παραγωγό προς τον τελικό χρήστη και για επαγγελματική χρήση. β. Συζήτηση για
όρους διευθέτησης μη καταβεβλημένων δικαιωμάτων που αφορούσαν παρελθόντα χρόνια. Ορισμός
ποσών και δόσεων
γ. Αντιμετώπιση εκκρεμών δικών σε σχέση με τα προηγούμενα. δ. Σύνταξη
νέων συμβάσεων με βάση τα δεδομένα του νέου νόμου ε. Συμπερίληψη νέων μέσων αναπαραγωγής.
Γ2. Συνεκτιμώντας το περιεχόμενο των δηλώσεων των εισαγωγέων με άλλα στοιχεία της αγοράς κτλ.
Αποφασίστηκε ο ορισμός ορκωτών λογιστών για έλεγχο εταιρειών. Μετά από τον έλεγχο
ακολούθησαν διευθετήσεις και διακανονισμοί με τις εταιρείες για τις ορθές καταβολές των
οφειλομένων. Η πρόθεση δεν απέβλεπε σε τιμωρητικές κυρώσεις, αλλά στην εξομάλυνση των
σχέσεων και στην αναγραφή των ορθών στοιχείων εισαγωγής στις δηλώσεις των εταιρειών προς τον
ΟΠΙ.
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Γ3. Πολλές διαβουλεύσεις για την νέα κατανομή μεταξύ των ΟΣΔ του 4% μετά την ένταξη και των
εκτυπωτών στην κατηγορία αυτή. Δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων. Τελικά αποφασίστηκε προσωρινή
λύση με ένταξη και των εκτυπωτών. Κύριο θέμα οι σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στα
τεχνικά
μέσα που προσφέρονται για ιδιωτική αναπαραγωγή τόσο στην παρουσίαση νέων ειδών όσο
,
και στην βελτίωση των δυνατοτήτων τους που παρέχουν υψηλής ποιότητας αντίγραφα. Επίσης το
γεγονός ότι η δυνατότητα εκτύπωσης και ενός μόνον αντιγράφου υψηλής ποιότητας διευρύνει το πεδίο
των τρόπων και των μέσων αναπαραγωγής που σε προηγούμενα χρόνια ήταν ασύμφορη η
πραγματοποίησή του.
Δ. Στα πλαίσια της λειτουργίας της κοινωνίας του 2% και 6%:
Σχετικά με τον χώρο αυτόν οι εξελίξεις ήταν πιο αργές, βασικά εξ αιτίας της στρεβλής θεσμοθέτησης
του 1Τέρα και των 4 Γίγα για την οποία αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες ανατροπής της με υπομνήματα
και παραστάσεις στους αρμόδιους της Πολιτείας,, απαιτώντας όλοι τελικά οι ΟΣΔ τροπολογία για την
αλλαγή του νόμου. γεγονός που έγινε κατορθωτό το 2018. Για μεν το 2% οι διαβουλεύσεις μεταξύ των
ΟΣΔ για την κατανομή άρχισαν από τα τέλη του 2017 αλλά έφτασαν σε κάποια λύση μέσα στο 2018
και μετά την ψήφιση της διορθωτικής τροπολογίας που προαναφέρθηκε. Για το ψηφιακό μέρος του
6% συζητιέται να ακολουθηθεί η ίδια ρύθμιση όπως του 2%. Για το παλαιό 6% υπάρχει κατανομή και
με βάση αυτήν πραγματοποιούνται εισπράξεις. Φυσικά η όλη διαδικασία της ψήφισης και το
περιεχόμενο του νόμου δημιούργησε τάσεις αναστολής πληρωμών εκ μέρους των υπόχρεων, με
αρνητικές επιπτώσεις για τους ΟΣΔ.
Ε. Για το δικαίωμα του Δημόσιου Δανεισμού
Στον νέο νόμο υπήρξαν κάποιες σχετικές διατάξεις μέσα στις οποίες και η έκδοση Προεδρικού
Διατάγματος για τον τρόπο υλοποίησης αυτού του δικαιώματος . Συμμετείχαμε στις δύο συσκέψεις
του ΥΠΠΟΑ στις οποίες παρευρέθησαν εκπρόσωποι φορέων του χώρου των βιβλιοθηκών, σύλλογοι
δικαιούχων και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης. Καταθέσαμε γραπτώς τις θέσεις του ΟΣΔΕΕΤΕ
οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την δεύτερη συνάντηση. Κύρια θέση ήταν να παραμείνει ο χαρακτήρας
του δικαιώματος ως έχει, δηλαδή ως ατομικό δικαίωμα και όχι να μετατραπεί σε «εύλογης αμοιβής»
που εκτός των άλλων θα διαστρέβλωνε τελείως την σχέση των δικαιούχων με τον δημόσιο δανεισμό.
ΣΤ. Στον οικονομικό τομέα:
ΣΤ1. Τα έξοδα κυμάνθηκαν στα επίπεδα των τελευταίων χρόνων αλλά υπήρξε μείωση εσόδων από
την κατηγορία της εύλογης αμοιβής και για πρώτη φορά τα εισπραχθέντα ήταν λιγότερα των εξόδων
και αποτελούσαν μόνον το 60% περίπου των εκδοθέντων τιμολογίων. Ενθαρρυντική η κινητικότητα
στα ατομικά δικαιώματα, (αναπαραγωγές και παρακολούθησης), πολύ πιο κάτω όμως από τις
δυνατότητες που παρέχουν οι πηγές αυτές. Ειδικά μέτρα αντιμετώπισης περιλαμβάνονται στον
γενικότερο σχεδιασμό που εκπονείται τόσο στον οικονομοτεχνικό τομέα όσο και στον τομέα της
επικοινωνίας και της ανάπτυξης των σχέσεων με φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ΣΤ2. Το χρόνιο ζήτημα του τρόπου απεικόνισης του λογιστικού συστήματος που ακολουθούμε και η
ανάγκη κάθε φορά να εξηγούμε πώς στον ισολογισμό εμφανίζουμε αρνητικά ίδια κεφάλαια ενώ στην
πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό αλλά και οι απαιτήσεις του νέου νόμου, οδήγησαν στην απόφαση
της απαρχής εξέτασης όχι μόνον της απεικόνισης αλλά και της δομής του συστήματος. Επίσης
υπήρξαν ανάγκες αλλαγών στο ειδικό λογισμικό για την κατανομή και διανομή της εύλογης αμοιβής
και γενικά της ηλεκτρονικής έκδοσης των τιμολογίων ώστε να συμβαδίζει με τα νέα δεδομένα.
Ενδεικτικά: δημιουργία νέων λογαριασμών αναλυτικότερης αναφοράς, πληρέστερη εμφάνιση των
κρατήσεων και εισφορών που προκύπτουν μετά την κατανομή ανά έτος αλλά δεν έχουν διανεμηθεί,
ευελιξία στην εξαγωγή δεδομένων, μεγαλύτερη εναρμόνιση περιγραφών ανάμεσα στο λογισμικό
διανομής και της λογιστικής εφαρμογής κ. α. Ήδη υπάρχουν αποτελέσματα στον τομέα αυτόν που η
εφαρμογή τους θα αρχίσει από το φορολογικό έτος 2018.
ΣΤ3. Σημειώνουμε ότι στον «ισολογισμό» ιδιαίτερα στο «Υποχρεώσεις» παρουσιάζονται ποσά στον
ίδιο λογαριασμό εκτός από αυτά που προορίζονται για απόδοση προς τα μέλη (ποσά όλων των
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κατηγοριών και ετών) και τα ποσά που αφορούν σε κρατήσεις που προορίζονται για τα έξοδα του
Οργανισμού, (επίσης όλων των κατηγοριών και ετών) τα οποία αποτελούν τα έσοδα του Οργανισμού
και που εμφανίζονται λογιστικά μόνον κατά την ώρα της διανομής διότι τότε εκδίδονται και τα
παραστατικά προς τα μέλη. Επίσης εμπεριέχονται και άλλες κατηγορίες ποσών: αναλυτικότερα στο
ΙΙ. ζ/γ/εε.

ΙΙ. γ) Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 22 ν.4481/2017
Δεν υπήρξε περίπτωση άρνησης για χορήγηση άδειας.

δ) Περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του οργανισμού
συλλογικής διαχείρισης

Χαρακτήρας
Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης έργων Εικαστικών Τεχνών και των Εφαρμογών τους
(ΟΣΔΕΕΤΕ) είναι Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης μη κερδοσκοπικός και αυτοδιαχειριζόμενος
Όργανα
Η Γενική Συνέλευση των μελών
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δαραδήμος Χαράλαμπος
Σοφρά Βασιλική
Σπηλιωτάκη Μαργαρίτα
Μπάρδης Ιωάννης
Ακάλεστος Μιχάλης
Βάρβογλης Σωτήρης
Καραμανλή Αφροδίτη

πρόεδρος
αντιπρόεδρος
γεν. γραμματέας
ταμίας
μέλος
μέλος
μέλος

Το Εποπτικό Συμβούλιο
Αραπίδης Τριανταφύλλου Κων/νος
Βλαντή Μαρία
Βλάσσης Άγγελος

ε) Πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα,
εν όλω ή εν μέρει, από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης
Δεν υπάρχουν σχέσεις τέτοιου τύπου με άλλες οντότητες
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στ) Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκαν
στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν.4481/2017 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες
παροχές που χορηγούνται σε αυτούς
Για όλα τα μέλη του Δ.Σ. και του Ε.Σ. δεν υπάρχουν αμοιβές, αποζημιώσεις, παροχές κ.τ.λ. ούτε
ειδικά συμφέροντα πέραν αυτών που έχει το κάθε μέλος του ΟΣΔΕΕΤΕ. Τα ποσά είναι προ φόρων
και κρατήσεων.
Ονοματεπώνυμο
Διοικητικό Συμβούλιο
Δαραδήμος Χαράλαμπος, πρόεδρος

από πνευματικά δικαιώματα

Σοφρά Βασιλική, αντιπρόεδρος

ΕΑ 267,88 €

Σπηλιωτάκη Μαργαρίτα, γεν. γραμματέας

ΕΑ 267,88 €

Μπάρδης Ιωάννης, ταμίας

ΕΑ 332,17 €

Ακάλεστος Μιχαήλ, μέλος

ΕΑ 267,88 €

Βάρβογλης Σωτήριος, μέλος

ΕΑ 332,17 €

Καραμανλή Αφροδίτη, μέλος

ΕΑ 267,88 €

Εποπτικό Συμβούλιο
Αραπίδης Τριανταφύλλου Κων/νος

μηδέν

Βλαντή Μαρία

ΕΑ 1191,10 €

Βλάσσης Άγγελος

ΕΑ 332,17 €

μηδέν

II. ζ) Οικονομικές πληροφορίες Ετήσιας Έκθεσης διαφάνειας (σύμφωνα με την
παρ. 2 άρθρου 30 ν.4481/2017)
(α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία εξουσιών, των
οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προκύπτουν για την επένδυση των
εσόδων, από τα δικαιώματα και τη χρήση των εσόδων αυτών (είτε αυτά διανέμονται σε δικαιούχους ή
σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης είτε χρησιμοποιούνται με άλλον τρόπο).
Συλλογικά
Εύλογη αμοιβή

Ατομικά
104.879,01

Επενδύσεις

Αναπαραγωγές
Δικαίωμα Παρ/θησης
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2.047
3.220

Τόκοι 63,81

ζ/ β) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων
υπηρεσιών που παρέχονται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στους δικαιούχους, με
αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων
ζ/β/ αα όλων των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών, με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και, αν οι
δαπάνες είναι έμμεσες και δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών,
επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή αυτών των έμμεσων δαπανών:
ζ/β/ ββ …..μόνο όσον αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα
έξοδα διαχείρισης που κρατούνται ή συμψηφίζονται με τα έσοδα από δικαιώματα ή με έσοδα που
προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από δικαιώματα σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17
και του άρθρου 18 ν.4481/2017:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 2017

60

61

62

63

64

:

ΕΜΕΣΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

35.576,84
29.126,11
6.450,73

29.126,11
6.450,73

27.669,80
6.128,19

1456,31
322,54

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α'
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Ε'
ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΟΠΙ

28.076,45
7.548,94
2.000,00
4.080,00
14.310,00
137,51

7.548,94
2.000,00
4.080,00
14.310,00
137,51

6.248,94
1.900,00
3.876,00
13.594,50
130,63

1.300,00
100,00
204,00
715,50
6,88

8.343,45
1.042,34
2.680,95
245,56
4.275,60
99,00

1.042,34
2.680,95
245,56
4.275,60
99,00

990,22
2.546,90
233,28
4.061,82
94,05

52,12
134,05
12,28
213,78
4,95

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΔΕΗ
ΟΤΕ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
COURIER
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

181,16
181,16
4.141,35
31,28
807,00
1.929,94
1.373,13
76.319,25

181,16

31,28
807,00
1.929,94
1.373,13

29,72
766,65
1.833,44
1.304,47

1,56
40,35
96,50
68,66

71.589,77

4.729,48

Ο καταμερισμός για τις έμμεσες δαπάνες έγινε με την ποσοστικοποίηση της σχέσης μεταξύ
εσόδων ανά κατηγορία χρήσης και τα ποσοστά που προέκυψαν εφαρμόστηκαν στο ποσό κάθε
έμμεσου εξόδου.

ζ/β γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη
διαχείριση των δικαιωμάτων, αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών:
Δεν υπάρχουν για το 2017
Δεν υπήρξαν τέτοιες δαπάνες
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ζ/β/
δδ) δδ)
των πόρων
των πόρων
που χρησιμοποιήθηκαν
που χρησιμοποιήθηκαν
για την
γιακάλυψη
την κάλυψη
των δαπανών
των δαπανών
και και
ζ/β/
εε) εε)
των των
κρατήσεων
κρατήσεων
που που
πραγματοποιήθηκαν
πραγματοποιήθηκαν
επί των
επί των
εσόδων
εσόδων
από από
τα δικαιώματα,
τα δικαιώματα,
με κατανομή
με κατανομή
ανά
ανά κατηγορία
κατηγορία
εξουσιών,
εξουσιών,
τωντων
οποίων
οποίων
τη τη
διαχείριση
διαχείριση
έχει
έχει
αναλάβει
αναλάβειο οοργανισμός
οργανισμόςσυλλογικής
συλλογικήςδιαχείρισης,
διαχείρισης,
ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που
που σχετίζονται
σχετίζονται με
με τη
τη διαχείριση
διαχείριση των
των
δικαιωμάτων:
Η κράτηση από τα ποσά της εύλογης αμοιβής επιβάλλεται στο ποσόν που έχει εισπραχθεί εντός του
έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ποσού αυτού και αντιστοιχεί (σχετικά ή απόλυτα) στο ύψος
των εξόδων του ίδιου έτους. ( Για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί το έτος 2017 είναι 25%, τα οποία θα
διανεμηθούν από το 2018 και μετά άρα και οι κρατήσεις επί αυτού.. Για την είσπραξη του ποσοστού
εκδίδεται τιμολόγιο από τον ΟΣΔΕΕΤΕ προς τον κάθε δικαιούχο. Αυτό είναι το πραγματικό έσοδο του
Οργανισμού που προορίζεται για τα έξοδά του κι έτσι διαχωρίζονται γενικώς οι εισπράξεις
δικαιωμάτων από τις εισπράξεις που αφορούν στα έξοδα. Φυσικά στο ίδιο έτος εισπράττονται και
κρατήσεις από ποσά προηγούμενων ετών, που αποδίδονται στο τρέχον έτος .
Στα ποσά που εισπράττονται από ατομικά δικαιώματα επιβάλλεται το ποσοστό 15% ανά συγκεκριμένη
είσπραξη.
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ατομικά δικαιώματα:
Εύλογη Αμοιβή:
Έκτακτη Συνδρομή:
Εγγραφή μελών:
Πιστωτικοί τόκοι:

90
12544,33
5282,79
165
63,81

ζ/β/στστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε σύγκριση
με τα έσοδα από τα δικαιώματα κατά το οικείο φορολογικό έτος, ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων
τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, και αν οι δαπάνες είναι έμμεσες και
δεν μπορεί να καταλογιστούν σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που
χρησιμοποιήθηκε για την κατανομή των έμμεσων δαπανών:
ΕΙΔΟΣ
συλλογικά
ατομικά

ΕΣΟΔΑ-δικαιώματα
104.879,01
5267

ΕΞΟΔΑ από πιν ζ/β/αα,ββ
%
71589,77 68,26
4729,48 89,79

ζ/γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους με
αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
ζ/γ/ αα) Του συνολικού ποσού που αναλογεί σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών,
των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης.
ΕΙΔΟΣ
Εύλογη Αμοιβή
Αναπαραγωγές
Δικ. Παρ/θησης

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
104.879,01
2047
3220

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
67447,68
2047
2745

ζ/γ/ ββ) Του συνολικού ποσού που κατεβλήθησαν σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος
χρήσης.
Εύλογη
αμοιβή
Αναπαραγωγές
ΚΑΤΕΒΛΗΘΗΣΑΝ
86129,97
600
(Χωρίς τις κρατήσεις)
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ζ/γ/ γγ) Της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων την
διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης.

Συλλογικά - Εύλογη αμοιβή:
Α. Μία φορά τον χρόνο, έναρξη της διανομής προς τους δικαιούχους των ποσών που εισπράχθηκαν
τον προηγούμενο χρόνο. Β. Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους καταβάλλονται δικαιώματα που
. αφορούν διανομές προηγούμενων ετών που δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους.
Ατομικά κάθε κατηγορίας:
Α. Εντός πέντε ημερών από την ημέρα που ο Οργανισμός εισπράττει από τον Χρήστη ή από ΟΣΔ του
εξωτερικού ο δικαιούχος ενημερώνεται και προσέρχεται να εισπράξει από τον Οργανισμό.
Β. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συμβεί αυτό (εντός των πέντε ημερών) ο δικαιούχος, μπορεί να
προσέλθει και να εισπράξει άμεσα τα δικαιώματά του. Εννοείται μετά από τις συνήθεις συνεννοήσεις.
Γ. Τα ποσά προς κάθε ΟΣΔ του εξωτερικού καταβάλλονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της
σύμβασης αμοιβαιότητας. Σημειώνουμε την χρονοβόρα διαδικασία για την έκδοση και την ανταλλαγή
των αναγκαίων εγγράφων και παραστατικών που αντιμετωπίζουμε για κάθε ξεχωριστή καταβολή. Το
ίδιο και για τις εισπράξεις από το εξωτερικό.

ζ/γ / δδ) Του συνολικού ποσού που έχει εισπραχθεί αλλά δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί το ποσό που
αναλογεί στους δικαιούχους, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει
αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά είδος χρήσης και με υπόδειξη του φορολογικού
έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα ποσά αυτά.
2017
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Εύλογη αμοιβή
67447,68

Αναπαραγωγές

Δικ. Παρ/θησης

ζ/γ/ εε) Του συνολικού ποσού που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόμη διανεμηθεί, με
κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής
διαχείρισης και είδος χρήσης και με υπόδειξη του φορολογικού έτους κατά το οποίο εισπράχθηκαν τα
ποσά αυτά.
Το συνολικό ποσό των 693052,50 € που αναλογεί στους δικαιούχους έως 31/12/2017 και που
εμφανίζεται στις «Υποχρεώσεις» ως ποσόν αποκλειστικά για διανομή εμπεριέχει, για λόγους
λογιστικού συστήματος, ποσά διαφορετικού χαρακτήρα, που ναι μεν σχετίζονται με την διανομή αλλά
δεν ταυτίζονται με αυτήν στον τρέχοντα χρόνο. Ποσά που:
α. αφορούν σε εκδοθέντα τιμολόγια που δεν έχουν ακόμα εισπραχθεί.
β. έχουν κατανεμηθεί αλλά δεν έχουν διανεμηθεί.
γ. αυτά του εδ.β περιέχουν τις κρατήσεις που αφορούν στα έξοδα και πραγματοποιούνται με
ξεχωριστή τιμολόγηση κατά την διανομή. Τότε γίνεται και η λογιστική τους εμφάνιση.
δ. προέρχονται από την παραγραφή λόγω δεκαετίας που δεν έχουν υπολογισθεί ακόμα και φυσικά
περιλαμβάνουν και τις αντίστοιχες κρατήσεις.
ε. αφορούν σε ατομικά μελών που δεν προσήλθαν ή δεν ευρέθησαν.
Από τα εισπραχθέντα το έτος 2017 οφείλονται ακόμη τα κάτωθι:
εύλογη αμοιβή
αναπαραγωγές
δικ. παρακολούθησης
67447,68
1447
2745
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ζ/γ/ στστ) Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει πραγματοποιήσει την κατανομή και τις
πληρωμές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19, τους λόγους της
καθυστέρησης.
Η κατανομή για τα ποσά που έχουν ορισθεί έχει πραγματοποιηθεί για όλες τις προηγούμενες χρονιές
καθώς και οι πληρωμές πραγματοποιούνται ανελλιπώς πλην όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί για τους
εξής βασικά λόγους. α1. από την αργοπορημένη πληροφόρηση του Οργανισμού (συχνά μακρόχρονη)
για τον θάνατο μελών δημιουργών ή κληρονόμων. α2. Από την άγνοια των κληρονόμων για την
σχέση του θανόντος με τον Οργανισμό και γενικά για τα πνευματικά δικαιώματα. α3. από την
εξεύρεση των κληρονόμων μετά από χρόνιες προσπάθειες α4. απ’ την μη άμεση ανταπόκριση των
κληρονόμων στην πρόσκληση του Οργανισμού, παρά το γεγονός ότι καλούνται είτε μόνο να
εισπράξουν ότι αναλογούσε στον θανόντα δικαιούχο, είτε να εγγραφούν ως μέλη του αναθέτοντας
στον Οργανισμό την διαχείριση των κληρονομημένων δικαιωμάτων και φυσικά να εισπράξουν ως
μέλη τα δικαιώματα. α5. Από προβλήματα μεταξύ των κληρονόμων, ποικίλων μορφών και αιτιών,
που δεν λύνονταν με την αρχή της πλειοψηφίας.
β1. από την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, έδρας και άλλων στοιχείων επικοινωνίας των μελών χωρίς
την ενημέρωση του Οργανισμού: οι αιτίες πολλές. β2. από την αποφυγή είσπραξης δικαιωμάτων εξ
αιτίας του φόβου για επιπτώσεις στην σύνταξη ή άλλων επιδομάτων.

ζ/γ/ ζζ) Των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών.
Γενικά μέχρι και το 2017 δεν έχουν ορισθεί μη διανεμητέα ποσά. Αφ΄ ενός διότι λόγο του λογιστικού
συστήματος που εφαρμόζεται τα έξοδα δεν αφαιρούνται πριν την διανομή, αφ’ εταίρου διότι και το
όποιο ποσόν δεν διανέμεται, ως απόθεμα για ειδικούς λόγους, χαρακτηρίζεται και παραμένει ως ποσόν
για διανομή και κατά περίπτωση διανέμεται. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει χρήση ποσών ορισμένων ως
μη διανεμητέων.

ζ/ δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με περιγραφή
τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
αα) Των ποσών που λαμβάνονται από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και των ποσών
που καταβάλλονται σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών και ανά είδος χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
ββ) Των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των εσόδων από δικαιώματα που οφείλονται
σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά είδος
χρήσης και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.
ΠΡΟΣ
ΟΣΔ ΕΞ
ADAGP

ΕΙΔΟΣ
ΑΝΑΠΑΡ
Δ.ΠΑΡΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ

DACS

ΑΝΑΠΑΡ
Δ.ΠΑΡΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ

ARS

ΑΝΑΠΑΡ
Δ.ΠΑΡΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ

VG BILD

ΑΝΑΠΑΡ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Δ.ΠΑΡΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜ/ΘΕΝΤΑ

ΕΙΣ/ΘΕΝΤΑ

249,00
200,00
449,00

249,00
200,00
449,00

320,00
1.000,00
1.320,00

320,00
1.000,00
1.320,00

354,00
0,00
354,00

354,00
0,00
354,00

190,00
122,00
0,00
312,00

190,00
122,00
0,00
312,00

Π. ΕΤΩΝ ΕΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

10050,00

2.010,00

10050,00

2.010,00

ΦΟΡΟΣ

402,00

ΤΡΑΠ

ΑΠΟΔΟΘ

ΥΠ ΠΡΟΣ

15,00

7.638,00
0,00
7.638,00

249,00
200,00
449,00

26,00

0,00
1.108,15
0,00

1.000,00
1.000,00

24,44

0,00
0,00
3.629,84

354,00
0,00
354,00

0,00

190,00
122,00
0,00
312,00

1134,15

3653,68
3653,68

0,00
0,00

ΑΠΌ
ΟΣΔ ΕΞ
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ζ/δ/ γγ) Των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που καταβλήθηκαν από άλλους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης.
Για το 2017 δεν υπήρξαν

ζ/δ/ δδ) Των ποσών που διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από άλλους
οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών και ανά οργανισμό
συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 37 ν.4481/2017.
Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

η) Ειδική έκθεση (παραγράφου 2 του άρθρου 29 ν.4481/17) σχετικά με τη χρήση των ποσών που
δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η
έκθεση περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 3 άρθρου 30 ν.4481/2017 και είναι:
α) Τα ποσά που δαπανώνται για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατά τη
διάρκεια του φορολογικού έτους, με κατανομή των ποσών ανά υπηρεσία. Οι κατηγορίες εξουσιών από τις
οποίες προέρχεται το ποσό και το μερίδιο της κάθε κατηγορίας, καθώς και ο τρόπος χρήσης του ποσού
καταγράφονται ανά υπηρεσία.
Δεν υπήρξαν τέτοιες υπηρεσίες με έξοδα.

η/ β) Πληροφορίες και επεξηγήσεις για τη χρήση των εν λόγω ποσών ανά είδος υπηρεσίας, οι αποδέκτες,
τα έξοδα διαχείρισης του οργανισμού για τη χρηματοδότηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, καθώς και τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για τις υπηρεσίες αυτές.
Δεν υπήρξαν
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IΙΙ) Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή
(Επί οικονομικών καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30,
καθώς και επί κάθε οικονομικής πληροφορίας που αναφέρεται στις περιπτώσεις ζ' και η' της
παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ν.4481/2017, όπως ορίζεται με την παρ. 3 άρθρου
29 ν.4481/2017),
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