ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε
Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2018
(άρθρα 29-30 Ν. 4481/2017)
Ως Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων,
καλούμαστε να δημοσιεύσουμε την παρακάτω έκθεση διαφάνειας που αφορά το έτος 2018. Η
συγκεκριμένη έκθεση διαφάνειας αναφέρεται στις οικονομικές πληροφορίες και άλλες
συναφείς σχετικά με τη δραστηριότητα του Οργανισμού πληροφορίες, όπως προβλέπεται στα
άρθρα 29 και 30 του ν. 4481/2017. Ειδικότερα συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι πληροφορίες:
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
1.1. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμών εσόδων- δαπανών,
Κατάσταση ταμειακών ροών).
1.2. Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους 2018.
1.3. Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 22.
1.4. Περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του Οργανισμού του
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης «Τηλεοπτικά Δικαιώματα» .
1.5. Πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή
εν μέρει από τον Οργανισμό.
1.6. Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό αμοιβών και άλλων παροχών που
κατεβλήθησαν στα πρόσωπα του άρθρου 10 παρ. 3 και 31 παρ. 1 του ν. 4481/2017.
2. ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
2.1. Έσοδα του Οργανισμού.
2.2. Kόστος (έξοδα) διαχείρισης δικαιωμάτων και λοιπές δαπάνες (βάσει ν. 4481/2017).
2.3. Οικονομικά στοιχεία διανομών/ περιγραφή ποσών που οφείλονται σε δικαιούχους.
2.4. Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29
ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4481/2017).
4. Παράρτημα, όπου περιλαμβάνεται η έκθεση ορκωτού ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο
29 παρ. 3 του ν. 4481/2017 .
Η ετήσια έκθεση διαφάνειας μόλις εγκριθεί από την ΓΣ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού στο διαδίκτυο (http://www.tvrights.gr/ ), όπου και θα παραμένει διαθέσιμη στο
κοινό για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».
1.1. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμών εσόδων- δαπανών,
Κατάσταση ταμειακών ροών).
Η ετήσια έκθεση διαφάνειας θα πρέπει να διαβαστεί σε συνάρτηση με τον ετήσιο ισολογισμό
χρήσης 2018 (που περιλαμβάνει και την κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία) και την
κατάσταση ταμειακών ροών, τα οποία έχουν ως εξής:
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

0,03
1.174,40
1.174,43

0,03
3.394,52
3.394,55

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

5.184,60
5.184,60

7.279,70
7.279,70

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εγγυήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.200,00
7.559,03

1.200,00
11.874,25

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

419.328,62
178.390,64
4.550,00
1.489.482,82
2.091.752,08

369.827,05
202.818,49
4.550,00
1.141.208,48
1.718.404,02

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.091.752,08

1.718.404,02

Σύνολο Ενεργητικού

2.099.311,11

1.730.278,27

31/12/2018

31/12/2017

180.000,00
180.000,00

180.000,00
180.000,00

10.929,17
148.057,28
158.986,45
338.986,45

10.013,18
146.690,84
156.704,02
336.704,02

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

1.236.007,90
7.891,49
27.353,32
9.911,21
34.438,00
444.722,74
0,00
1.760.324,66

1.061.537,29
27.658,56
5.322,20
9.575,90
44.915,98
244.278,84
285,48
1.393.574,25

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.760.324,66

1.393.574,25

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

2.099.311,11

1.730.278,27

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1/1 - 31/12/2018
Κύκλος εργασιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτό Αποτέλεσμα
Άλλα συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Προβλέψεις για δικαιώματα
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

1/1 - 31/12/2017

1.481.732,67
1.096.407,44
385.325,23
29.959,76
379.759,83
1.936,85
0,00
3.927,24
947,73
30.608,80

1.367.710,35
821.657,52
546.052,83
36.738,93
479.270,49
1.171,39
7.715,14
45.060,53
426,86
50.001,07

202,16
4.402,50
26.408,46

164,56
4.187,22
45.978,41

7.891,49

27.658,56

18.516,97

18.319,85

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
1/1 - 31/12/2018

1/1 - 31/12/2017

26.408,46

45.978,41

5.720,64

5.637,58

(1.133,29)

41.934,46

4.200,34

4.022,66

35.196,15

97.573,11

Μεταβολή απαιτήσεων

(25.073,72)

(18.444,58)

Μεταβολή υποχρεώσεων

387.650,77

236.593,76

.

397.773,20

315.722,29

(4.402,50)

(4.187,22)

(27.658,56)

(42.155,33)

365.712,14

269.379,74

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

(1.405,42)

(5.384,89)

202,16

164,56

Σύνολο (β)

(1.203,26)

(5.220,33)

Διανομή αμοιβών Δ.Σ. από τα κέρδη

(16.234,54)

(20.111,87)

Σύνολο (γ)
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α+β+γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου

(16.234,54)

(20.111,87)

348.274,34

244.047,54

1.141.208,48

897.160,94

1.489.482,82

1.141.208,48

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
.
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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1.2. Έκθεση για τις δραστηριότητες του φορολογικού έτους 2018.
Ο Οργανισμός συνέχισε, και φέτος, με την διαχείριση και είσπραξη:
α) Του συγγενικού δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό των μελών του υπό την ιδιότητά
τους ως παραγωγών οπτικοακουστικών έργων (κατ’ άρθρο 47 περ. στ΄ Ν. 2121/1993 όπως
ισχύει), και συγκεκριμένα της δημόσιας εκτέλεσης των παραγωγών των μελών του
Οργανισμού έναντι των διαχειριστών/ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων,
ενοικιαζόμενων δωματίων κλπ) μέσω των τηλεοράσεων στα δωμάτια ή/και κοινόχρηστους
χώρους των τουριστικών καταλυμάτων.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής και της διεκδίκησης των νομίμων αμοιβών αδείας δημόσιας
εκτέλεσης στη διάρκεια του έτους 2018, ο Οργανισμός προέβη στην άσκηση 186 αγωγών
αποζημίωσης, εκ των οποίων, στις 120 επήλθε συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, στην
κατάθεση 53 διαταγών πληρωμής, λόγω υπερημερίας καταβολής δικαιωμάτων, στην
υπογραφή 568 νέων συμβάσεων αδείας δημόσιας εκτέλεσης και 393 ανανεώσεων αδειών που
έληξαν εντός του έτους 2017. Τέλος ο Οργανισμός εξέδωσε τα τιμολόγια αδειών χρήσης 2018
από τις ισχύουσες συμβάσεις που είχαν υπογραφεί έως και το έτος 2017.
β) Της εύλογης αμοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993, όπως ίσχυε προ
τροποποίησής του με το νόμο 4481/2017 και ως ίσχυσε μετά την τροποποίηση της
20/7/2017. Ο Οργανισμός συμμετείχε στο έσοδο αυτό, ως κοινωνός του δικαιώματος εύλογης
αμοιβής εκ ποσοστού 6%, όπως αυτό προβλεπόταν μέχρι και την ψήφιση του ν. 4481/2017,
στην Κατηγορία των Παραγωγών γραμμένων μαγνητικών ταινιών ή άλλων γραμμένων υλικών
φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας και προέβη στην έκδοση και είσπραξη τιμολογίων
βάσει των νέων υπεύθυνων δηλώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα κατανομή της Κατηγορίας
των Παραγωγών (ποσοστό 39,10 %), σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη κατανομή της
αμοιβής από το άρθρο 18 παρ. 3 (ποσοστό 20% της συνολικής αμοιβής), ως ίσχυε μέχρι και
την 20/7/2017. Προέβη έτσι στην επικοινωνία, όχληση για υποβολή δηλώσεων, έκδοση και
είσπραξη τιμολογίων έναντι των υπόχρεων καταβολής της αμοιβής αυτής (εισαγωγέων των
υπαγόμενων τεχνικών μέσων αναπαραγωγής).
Παράλληλα συνέχισε τις εξώδικες και δικαστικές ενέργειες έναντι των εισαγωγέων νέων
τεχνικών μέσων (κινητών, η/υ tablets κλπ), οι οποίοι, παρά την υφιστάμενη μέχρι και την
20/7/2017 νομοθεσία, αρνούνταν να προβούν σε υπεύθυνες δηλώσεις ή/και να καταβάλουν
τα οφειλόμενα εξ αυτών ποσά.
Με το νέο ν. 4481/2017, επήλθε την 20.7.2017, τροποποίηση της διάταξης με ρητή αναφορά
πλέον των Η/Υ, των κινητών και των tablets, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν υπεύθυνες δηλώσεις
των εισαγωγέων και χωρίς πρόβλεψη του τρόπου κατανομής της αμοιβής μεταξύ των
κατηγοριών των δικαιούχων Οργανισμών, ούτε το ποσοστό εύλογης αμοιβής που
αντιστοιχούσε στα κινητά τηλέφωνα, κάτι το οποίο κατέστησε μη εφικτή την είσπραξη
αμοιβής από τα μέσα αυτά, κατά το έτος 2017. Η κατάσταση αδυναμίας είσπραξης υπό το νέο
αυτό καθεστώς συνεχίστηκε κι εντός του έτους 2018, καθώς είχε παραταθεί βάσει των από
29.12.2017 και 30.1.2018 ανακοινώσεων εκ μέρους της ΥΠ.ΠΟ. η προθεσμία υποβολής των
υπεύθυνων δηλώσεων από τους εισαγωγείς μέχρι και την 31/3/2018.
Στη συνέχεια στις 22.5.2018 με την τροπολογία του άρθρου 37 του ν. 3548/2018 καθορίστηκε
σε 2% η εύλογη αμοιβή στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), μαζί με τους Η/Υ και τα
tablets, ενώ ο νομοθέτης άφησε ανοικτό το ζήτημα κατανομής της αμοιβής του 2%, όσο και
του μεγαλύτερου μέρους της αμοιβής του 6% στις επί μέρους κατηγορίες δικαιούχων ΟΣΔ. Η
επιλογή αυτή ερχόταν σε αντίθεση με την παλαιότερη ρητή πρόβλεψη κατανομής μεταξύ των
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κατηγοριών των δικαιούχων (δημιουργοί 55%, ερμηνευτές/εκτελεστές καλλιτέχνες 25%,
παραγωγοί ήχου ή ήχου και εικόνας 20%), σύμφωνα με την οποία ο Οργανισμός μας υπαγόταν
στην κατηγορία των Παραγωγών Ήχου ή Ήχου και Εικόνας, η οποία συμμετείχε με ποσοστό
20% στο σύνολο της αμοιβής του 6% επί όλων των τεχνικών μέσων.
Παρά την αλλαγή της νομοθεσίας παρέμεινε ισχνή η υποβολή υπευθύνων δηλώσεων στον
ΟΠΙ, παράλληλα με την εν γένει άρνηση των υπόχρεων εισαγωγέων να δηλώσουν ή και να
καταβάλλουν την οφειλόμενη αμοιβή. Ο Οργανισμός μας λοιπόν έκρινε υπό τις δεδομένες
συνθήκες αναγκαίο να συνυπογράψει το από 25/6/2018 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προσωρινής
Κατανομής, αναφορικά με την αμοιβή του 2%, το οποίο ρύθμιζε προσωρινά, τον τρόπο
τιμολόγησης και είσπραξης μεταξύ όλων των δικαιούχων Οργανισμών- Κοινωνών της αμοιβής
αυτής. Μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού αυτού κατέστη εφικτή η τιμολόγηση μέρους
της αναλογούσας σε εμάς αμοιβής του 2%, το τελευταίο τρίμηνο έτους 2018.
Κατά τα λοιπά ως προς το έσοδο από την ως άνω διαχείριση δικαιωμάτων, ισχύουν όσα
αναφέρονται στην ανάλυση των οικονομικών πληροφοριών.
1.3. Πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 22.
Δεν υπήρξε φέτος οιαδήποτε άρνηση χορήγησης αδείας σε κάποιον χρήστη εντός του έτους
2018.
1.4. Περιγραφή της νομικής δομής και της δομής διακυβέρνησης του Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης «Τηλεοπτικά Δικαιώματα» :
Ο οργανισμός μας αποτελεί ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ».
Συστήθηκε το 2005 υπό τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (σύμφωνα με το Ν.
2190/1920, πλέον σύμφωνα με το ν. 4548/2018), εγκρίθηκε δε ως Οργανισμός Συλλογικής
Διαχείρισης, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και
των συγγενικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την από 6.11.2007 υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΟΠΥΝΣ/104.678/6.11.2007 απόφαση έγκρισης σύστασης και λειτουργίας του
Υπουργού
Πολιτισμού
(σε
συνδυασμό
με
την υπ’
αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/113914/14.12.2007 τροποποιητική απόφαση Υπουργού Πολιτισμού)και
λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης σύμφωνα και με το νόμο 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 οποίος ισχύει από τις 20/7/2017.
Σκοπός του Οργανισμού ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ είναι:
Α. Η συλλογική διαχείριση και προστασία i) των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών του (όπως
αυτά ορίζονται στο άρθρο 7, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Καταστατικού), ως τηλεοπτικών
οργανισμών επί των εκπομπών τους (άρθρο 48 ν. 2121/1993, όπως ισχύει) και ii) ορισμένων
δικαιωμάτων αυτών ως παραγωγών επί των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής τους, ήτοι το
δικαίωμα εύλογης αμοιβής που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993 όπως ισχύει, το
δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό, καθώς και εκμίσθωσης ή και δημοσίου δανεισμού των
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υλικών φορέων πάνω στους οποίους έχουν εγγραφεί οπτικοακουστικά έργα, του άρθρου 47
του Ν. 2121/1993 ως ισχύει, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού.
Β. Η συλλογική διαχείριση και προστασία του δικαιώματος εύλογης αμοιβής που προβλέπεται
στο άρθρο 18 παρ.3 Ν. 2121/1993 όπως ισχύει, των δικαιούχων/ μη μελών του
(«επωφελούμενων»),οι οποίοι πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 10 του
Καταστατικού, επί των οπτικοακουστικών έργων παραγωγής τους.
Δικαιούχοι του Οργανισμού(ήτοι μέλη και επωφελούμενοι) μπορούν να είναι μόνο τηλεοπτικοί
σταθμοί /πάροχοι περιεχομένου τηλεοπτικού προγράμματος ελεύθερης λήψης, εθνικής ή
περιφερειακής εμβέλειας ή αλλοδαποί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης που εκπέμπουν
στην ελληνική επικράτεια, και υπογράφουν σύμβαση ανάθεσης με τον Οργανισμό.
Συσταθείς από τα μέλη του, ο Οργανισμός ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ανήκει στα μέλημετόχους του και ελέγχεται από αυτά.
Όργανα του Οργανισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό
Συμβούλιο.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού. Είναι δε ταυτόχρονα Γενική
Συνέλευση Μελών του Οργανισμού, υπό την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4481/2017, αλλά και
Μετόχων, σύμφωνα με το ν. 4548/2018, για τις ανώνυμες εταιρείες. Οι αρμοδιότητές της
καθορίζονται από το Καταστατικό, σε συνδυασμό με το ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας και συνεδριάζει εντός του έτους,
όποτε κρίνεται αναγκαίο. Εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και ελέγχεται από το Εποπτικό
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητές του
προβλέπονται από το Καταστατικό, σε συνδυασμό με το ν. 4548/2018, και το ν. 4481/2017.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελεί εποπτεύον Όργανο του Οργανισμού. Έχει δε τις
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Καταστατικό (Κεφάλαιο V, άρθρα 22-25) και το ν.
4481/2017 (ορ. άρθρο 10). Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4)
φορές το έτος.

1.5. Πληροφορίες για άλλες οντότητες που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή
εν μέρει από τον Οργανισμό.
Δεν υπήρξε εντός του 2018 καμία άλλη οντότητα που να ανήκει ή να ελέγχεται από τον
Οργανισμό, κατά την έννοια του ν. 4481/2017.

1.6. Πληροφορίες σχετικά με το συνολικό ποσό αμοιβών και άλλων παροχών που
κατεβλήθησαν στα πρόσωπα του άρθρου 10 παρ. 3 και 31 παρ. 1 του ν. 4481/2017.
Δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τον κατά το
έτος 2018 Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον οποίο κατεβλήθη το ποσό των ευρώ 22.737,54 το
έτος 2018.
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Επίσης εκτός από τις ως άνω αμοιβές, δόθηκαν στον κατά το έτος 2018 Διευθύνοντα
Σύμβουλο παροχές ύψους 8.290,84 €, το οποίο αντιστοιχεί σε έξοδα leasing αυτοκινήτου,
έξοδα μετακίνησης, έξοδα κινητής τηλεφωνίας).
Περαιτέρω, δεν κατεβλήθησαν αμοιβές στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου εντός του έτους
2018.

2.

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τίθενται οι κατωτέρω οικονομικές πληροφορίες βάσει του αρ. 30 παρ 2 του ν.4481/2017 για
τα έσοδα και τις δαπάνες για κάθε κατηγορία εξουσιών που διαχειρίζεται ο Οργανισμός
καθώς και για τη διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους :
2.1. Έσοδα του Οργανισμού:
Τα έσοδα του Οργανισμού από δικαιώματα τιμολογήσεις αμοιβών από δικαιώματα) που
διαχειρίζεται ο Οργανισμός προήλθαν α) από τις καταβολές αμοιβών των Χρηστών του
Ρεπερτορίου μας, κατά άρθρον 47 παρ. 2 του ν. 2121/1993 (δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό,
δημόσια εκτέλεση από ξενοδοχεία) και β) από τη συλλογική διαχείριση της εύλογης αμοιβής
κατ’ άρθρον 18 παρ. 3 επ. του ν. 2121/1993 (ποσοστιαία αμοιβή δικαιούχων παραγωγών λόγω
ιδιωτικής αναπαραγωγής έργων, με την χρήση τεχνικών μέσων πρόσφορων για την
αναπαραγωγή, υποχρέωση καταβολής αμοιβής από τους εισαγωγείς-αμοιβή 2% σε η/υ,
tablets, smartphones, αμοιβή 6% σε λοιπά μέσα αναπαραγωγής έργων ήχου ή ήχου και
εικόνας, αποθηκευτικά μέσα και συσκευές ψηφιακής ή αναλογικής αναπαραγωγής). Τα
συνολικά έσοδα από δικαιώματα της χρήσης 2018 ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 1.481.732,67
και αναλύονται ως εξής:
Α. Έσοδα από διαχείριση δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό των παραγωγών των
μελών του Οργανισμού- Δημόσια εκτέλεση από ξενοδοχεία
(κατ' αρθρ.47παρ. 2 Ν.2121/1993):
Β1. Έσοδα
αναπαραγωγής 6%

1.420.867,04 €

από διαχείριση δικαιώματος εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής

(κατ' αρθρ.18π.3 Ν.2121/1993) :

23.799,12 €

Β.2 Έσοδα
από διαχείριση δικαιώματος εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής
αναπαραγωγής 2%
(κατ' αρθρ.18π.3 Ν.2121/1993, με 1,8% χαρτόσημο):
Σύνολο

37.066,51 €
1.481.732,67 €

Κατά τα λοιπά δεν υπήρξαν έσοδα από επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα ή από άλλη
συναφή πηγή.

2.2. Kόστος (έξοδα) διαχείρισης δικαιωμάτων και λοιπές δαπάνες (βάσει ν. 4481/2017).
2.2.1. α) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 384.153,16 € (όπως αυτό διαμορφώνεται χωρίς τον
συμψηφισμό λοιπών προβλέψεων).
β) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 330.145,50 € αφαιρουμένων των Δικαστικών
δαπανών.
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γ) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 281.691,96 € αφαιρουμένων των Δικαστικών
δαπανών και των αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο .
δ) Πέραν των προαναφερόμενων δαπανών δεν υπήρξαν άλλες δαπάνες σε σχέση με
τις υπηρεσίες, εκτός από την καταβολή της ετήσιας εισφοράς 1% προς τον Οργανισμό
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (3.852,50€) και της επιβάρυνσης του χαρτοσήμου 1,8% της
εύλογης αμοιβής άρθρου 18 λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 2% (667,20€).
2.2.2. Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των προαναφερόμενων δαπανών
προήλθαν:
α) Από τα έσοδα από δικαιώματα, ήτοι χρησιμοποιήθηκε συνολικά ποσό 385.250,49
€. Και συγκεκριμένα από το έσοδο του δικαιώματος δημόσιας εκτέλεσης έναντι των
ξενοδοχείων, χρησιμοποιήθηκε ποσό 369.425,43 € ενώ από το έσοδο από το δικαίωμα
εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής χρησιμοποιήθηκε ποσό 15.825,06 €.
β) Από τις καταβολές δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερημερίας, συνολικά εκ ποσού
30.906,69 €, χρησιμοποιήθηκε συνολικά ποσό 3.422,37 €.
2.2.3. Από τα συνολικά έσοδα του Οργανισμού από τις τιμολογήσεις αμοιβών δικαιωμάτων,
διανεμήθηκε στους δικαιούχους του Οργανισμού το 74%. Με το υπόλοιπο ποσό
καλύφθηκαν τα έξοδα διαχείρισης, οι δαπάνες δικαστικής διεκδίκησης των
δικαιωμάτων των δικαιούχων του Οργανισμού, η ετήσια εισφορά 1% προς τον
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησία και η επιβάρυνση χαρτοσήμου 1,8% της εύλογης
αμοιβής άρθρου 18 λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 2%.
2.2.4. Τα ποσοστά συνολικών εξόδων και εξόδων διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
18 του ν. 4481/2017, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Διανομής, ως ισχύει, σε
σύγκριση με τα έσοδα από τα δικαιώματα για το έτος 2018, είναι τα εξής:
α) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 384.153,16 € (ποσοστό 25,93% επί των συνολικών
εσόδων από δικαιώματα).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών που αφορούν το έσοδο από το δικαίωμα εύλογης
αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 13.029,29 € (ποσοστό 21,41% επί των
συνολικών εσόδων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος
παρουσίασης στο κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία, 371.123,87 €
(ποσοστό 26,12% επί των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας
εκτέλεσης).
β) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 330.145,50 €, αφαιρουμένων των Δικαστικών
δαπανών, των εν συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής διεκδίκησης»
του άρθρου 18 ν. 4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» (ποσοστό 22,28% επί των
συνολικών εσόδων από δικαιώματα).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών, αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών, των εν
συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής διεκδίκησης» του άρθρου 18 ν.
4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» που αφορούν το έσοδο από το δικαίωμα
εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 13.029,29 € (ποσοστό 21,41% επί
των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών, αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών, των εν
συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής διεκδίκησης» του άρθρου 18 ν.
4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος
παρουσίασης στο κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία 317.116,21 €
(ποσοστό 22,32% επί των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας
εκτέλεσης).
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γ) Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών 281.691,96 €, αφαιρουμένων των Δικαστικών
δαπανών και των αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο, αφαιρουμένων δη
των συνολικών δικαστικών δαπανών κατά την ορθή, τελολογικά και συστηματικά,
εννοία του του άρθρου 18 ν. 4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει σκοπού του
νόμου» (ποσοστό 19,01% επί των συνολικών εσόδων από δικαιώματα).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών, αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών και των
αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει
σκοπού του νόμου» που αφορούν το έσοδο από το δικαίωμα εύλογης αμοιβής
λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 13.029,29 € (ποσοστό 21,41% επί των συνολικών
εσόδων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής ).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών και των
αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει
σκοπού του νόμου» που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος παρουσίασης στο
κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία 268.662,67 € (ποσοστό 18,91% επί των
συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης).
Ακολουθεί σχετικός πίνακας με ανάλυση των δαπανών αυτών:
Έξοδα 2018
Περιγραφή
Αμοιβές δικηγόρων- COLLECTION
Τηλεφωνικά -διαχειριση site
ΕΛΤΑ -courier
Έντυπα & γραφική ύλη
Αμοιβές Προσωπικού
Κοινόχρηστα
Καθαρισμός
Επισκευές & εξοδα κτιριων & λοιπου εξοπλισμου
Aμοιβές ορκωτών ελεγκτών
Αμοιβές λογιστικής τήρησης
Έξοδα δημοσίευσης ισολ & προσκλήσεων
Επισκευες και συντήρηση εξοπλισμού
Ενοικια μεταφορικων μεσων
Δαπάνες αυτοκινήτου/κίνησης
Έξοδα Μεταφοράς (ταξι κλπ)
Εξοδα υποδοχής & φιλοξενίας
Λοιπες Αμοιβες Τρίτων
Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Αμοιβές για δειγματοληπτικό έλεγχο
Δαπάνες για δειγματοληπτικό έλεγχο
Αμοιβές Δικηγόρων & Δικαστικών Εξόδων
ΣΥΝΟΛΑ :

ΣΥΝΟΛΑ
14.677,76
4.075,08
11.276,08
6.342,81
190.792,91
744,39
3.799,41
79,09
2.400,00
12.000,00
370,00
831,00
4.878,60
3.116,86
408,19
1.150,28
4.020,84
8.685,00
6.323,02
5.720,64
8.003,92
40.449,62
54.007,66
384.153,16

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑ
ΑΜΕΣΕΣ
ΕΜΜΕΣΕΣ
ΕΥΛΟΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΥΛΟΓΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΜΟΙΒΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
14.677,76
407,51
3.667,57
1.127,61
10.148,47
634,27
5.708,54
1.253,04
5.965,96 183.573,91
74,44
669,95
379,94
3.419,47
7,91
71,18
240,00
2.160,00
1.200,00
10.800,00
37,00
333,00
83,10
747,90
4.878,60
3.116,86
408,19
115,03
1.035,25
683,64
3.337,20
868,50
7.816,50
632,31
5.690,71
572,07
5.148,57
8.003,92
40.449,62
54.007,66
0,00 126.795,65 13.029,29 244.328,22

Ο επιμερισμός των εμμέσων δαπανών ανά δικαίωμα ως ανωτέρω προήλθε από τη
μεσοσταθμική αναλογία των εσόδων ανά δικαίωμα στο σύνολο σε σχέση με το σύνολο των
εσόδων κατά την προηγούμενη πενταετία.
Ειδικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2018 τα προαναφερόμενα ποσοστά
διαμορφώθηκαν ως εξής:
α) Σύνολο λειτουργικών δαπανών για την περίοδο 1.11.2018-31.12.2018, 65.827,39 €
(ποσοστό 22,33 % επί των συνολικών εσόδων από δικαιώματα της περιόδου αυτής).
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• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών που αφορούν το έσοδο από το δικαίωμα εύλογης
αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 3.841,28 € (ποσοστό 10,36% επί των
συνολικών εσόδων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής της περιόδου αυτής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος
παρουσίασης στο κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία 61.986,11 € (ποσοστό
24,05% επί των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης της
περιόδου αυτής).
β) Λειτουργικές Δαπάνες 1.11.2018-31.12.2018, 55.497,02 €, αφαιρουμένων των
Δικαστικών δαπανών, των εν συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής
διεκδίκησης» του άρθρου 18 ν. 4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» (ποσοστό 18,83
% επί των συνολικών εσόδων από δικαιώματα της περιόδου αυτής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών, αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών, των εν
συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής διεκδίκησης» του άρθρου 18 ν.
4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» που αφορούν το έσοδο από το δικαίωμα
εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής 3.841,28€ (ποσοστό 10,36% επί
των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής της περιόδου αυτής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών, των εν
συσταλτική δηλαδή ερμηνεία «δαπανών δικαστικής διεκδίκησης» του άρθρου 18 ν.
4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης» που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος
παρουσίασης στο κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία 51.655,74 € (ποσοστό
18,83 % επί των συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης της
περιόδου αυτής).
γ) Λειτουργικές Δαπάνες 1.11.2018-31.12.2018 47.953,14 €, αφαιρουμένων των
Δικαστικών δαπανών και των αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο,
αφαιρουμένων δη των συνολικών δικαστικών δαπανών κατά την ορθή, τελολογικά και
συστηματικά, εννοία του του άρθρου 18 ν. 4481/2017, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει
σκοπού του νόμου» (ποσοστό 16,27 % επί των συνολικών εσόδων από δικαιώματα της
περιόδου αυτής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών και των
αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει
σκοπού του νόμου» που αφορούν από το δικαίωμα εύλογης αμοιβής λόγω
ιδιωτικής αναπαραγωγής 3.841,28 € (ποσοστό 10,36% επί των συνολικών εσόδων
από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής της περιόδου αυτής).
• Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών αφαιρουμένων των Δικαστικών δαπανών και των
αμοιβών κι εξόδων για δειγματοληπτικό έλεγχο, ήτοι «Έξοδα Διαχείρισης βάσει
σκοπού του νόμου» που αφορούν το έσοδο του δικαιώματος παρουσίασης στο
κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία € 44.111,86 (ποσοστό 17,12 % επί των
συνολικών εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης της περιόδου αυτής).
2.3. Οικονομικά στοιχεία διανομών/ περιγραφή ποσών που οφείλονται σε δικαιούχους.
Το έτος 2018, το συνολικό ποσό που αναλογούσε στους δικαιούχους ανήλθε στο ποσό των
1.096.482,18 €, από το σύνολο των τιμολογηθέντων εσόδων του έτους 2018, το οποίο
αντιστοιχούσε σε α) ποσό 1.051.441,61 € από το έσοδο του δικαιώματος παρουσίασης στο
κοινό, δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία και σε β) ποσό 45.040,57 €, από το έσοδο του
δικαιώματος εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής.
Το ποσό αυτό διανεμήθηκε στους δικαιούχους – μέλη του Οργανισμού με εκκαθάριση στο
τέλος του έτους 2018. Ειδικότερα από το έσοδο του δικαιώματος παρουσίασης στο κοινό,
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δημόσιας εκτέλεσης από ξενοδοχεία διανεμήθηκε ποσό 1.051.441,61 €, ενώ από το έσοδο του
δικαιώματος εύλογης αμοιβής λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής διανεμήθηκε ποσό 44.965,83 €.
Επειδή υπήρξε περίπτωση επωφελούμενου μέλους ως προς το δικαίωμα εύλογης αμοιβής
λόγω ιδιωτικής αναπαραγωγής, όπου ο Οργανισμός έλαβε προσωρινά στοιχεία των
παραγωγών και των τηλεθεάσεών του, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό διανομής που
του αναλογούσε για τη χρήση 2018, και όχι βάσει οριστικών στοιχείων, διενεργήθηκε εντέλει
πρόβλεψη διανομής δικαιωμάτων ποσού € 74,74, η οποία προστίθεται στο αποθεματικό που
τηρεί ο Οργανισμός.
Η διανομή του εσόδων έτους 2018 πραγματοποιήθηκε επί τη βάση των συνολικών εσόδων
του δωδεκαμήνου του έτους 2018, με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων από τα μέλη
του Οργανισμού, μέχρι την 31/12/2018, καθώς, βάσει του Κανονισμού Διανομής,
πραγματοποιείται με τη συλλογή των δεδομένων χρήσης για το Ρεπερτόριο κάθε δικαιούχου
του Οργανισμού ως προς έκαστο ημερολογιακό έτος συνολικά .
Είχε προηγηθεί μια έναντι διανομή εσόδων από το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης από τα
ξενοδοχεία, βάσει της από 4.7.2018 απόφασης της ΓΣ του Οργανισμού, εκ ποσού 200.000 €, η
οριστική ωστόσο εκκαθαριστική των εσόδων έτους 2018 διανομή, πραγματοποιήθηκε στο
τέλος του έτους.
Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει έσοδο από δικαιώματα έτους 2018 που έχει εισπραχθεί και δεν
έχει διανεμηθεί στα μέλη του Οργανισμού.
2.4. Πληροφορίες για τις σχέσεις με άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.
Ο Οργανισμός δεν είχε υπογράψει εντός του έτους 2018 σύμβαση εκπροσώπησης με άλλους
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, είχε ξεκινήσει ωστόσο σχετικές διαπραγματεύσεις, οι
οποίες οδήγησαν στην υπογραφή Συμβάσεως Εκπροσώπησης με τον γερμανικό Οργανισμό
Συλλογικής Διαχείρισης VG MEDIA, εντός του έτους 2019.
3. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29
ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 30 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4481/2017).
Δεν δαπανήθηκε από τον Οργανισμό κάποιο ποσό για κοινωνικούς σκοπούς, ούτε για
πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες, εντός του έτους 2018.

ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΛΚΑΛΑΪ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 105485

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 005471

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ ΖΑΝΟΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΟΕΕ 19913 - Α' ΤΑΞΕΩΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 599931
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4. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ
Ν.4481/2017

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που
διενεργήσαμε, με βάση την μεταξύ μας σύμβαση, επί των οικονομικών πληροφοριών που
αναφέρονται στην Έκθεση Διαφάνειας έτους 2018 η οποία συντάχθηκε από τη Διοίκηση της
εταιρείας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 29 – 30 του Ν. 4481/2017, με
σκοπό τη διαπίστωση ότι οι οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται σ΄ αυτή προκύπτουν
από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Εταιρεία) που τέθηκαν στη διάθεση μας.
Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης
3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης».
Κανονιστικό Πλαίσιο
Ο Νόμος 4481/2017 στα άρθρα 29 και 30 ορίζει ότι:
✓

Άρθρο 29

1. Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, 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, 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.
2. Η ειδική έκθεση αφορά στη χρήση των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των
κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 12

πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του
άρθρου 30, καθώς και κάθε οικονομική πληροφορία που αναφέρεται στις περιπτώσεις ζ' και η'
της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ελέγχονται από έναν ή
περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση. Η έκθεση
αυτή δημοσιεύεται ολόκληρη στην ετήσια έκθεση διαφάνειας.
4. Διατάξεις άλλων νόμων αναφορικά με την οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των
οργανισμών συλλογικής διαχείρισης εξακολουθούν να ισχύουν.
✓

Άρθρο 30

1. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι οι εξής:
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,
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 κατά το προηγούμενο έτος, και για άλλες παροχές που χορηγούνται σε αυτούς,
ζ) οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2,
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 της
παραγράφου 3.
2. Οικονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην ετήσια έκθεση διαφάνειας είναι
οι εξής:
α) οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα από τα δικαιώματα, ανά κατηγορία
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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),
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:
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,
ββ) 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 των έμμεσων δαπανών 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,
γγ) των λειτουργικών και χρηματοδοτικών δαπανών σε σχέση με υπηρεσίες, εκτός από τη
διαχείριση των δικαιωμάτων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
δδ) των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών,
εε) των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν επί των εσόδων από τα δικαιώματα, με
κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός
συλλογικής διαχείρισης, ανά είδος χρήσης και σκοπό κράτησης, όπως δαπανών που σχετίζονται
με τη διαχείριση των δικαιωμάτων,
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
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περισσότερες κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την
κατανομή των έμμεσων δαπανών.
γ) Οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους με
αναλυτική περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων:
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,
ββ) του συνολικού ποσού που καταβάλλεται σε δικαιούχους με κατανομή ανά κατηγορία
εξουσιών, των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και ανά
είδος χρήσης, γγ) της συχνότητας των πληρωμών, με κατανομή ανά κατηγορία εξουσιών, των
οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και είδος χρήσης,
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,
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,
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,
ζζ) των συνολικών μη διανεμητέων ποσών μαζί με επεξήγηση της χρήσης των ποσών
αυτών.
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, γγ) των εξόδων διαχείρισης και άλλων κρατήσεων επί των ποσών που
καταβλήθηκαν από άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, με κατανομή ανά κατηγορία
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εξουσιών και ανά οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, 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.
3. Στην ειδική έκθεση της παραγράφου 2 του άρθρου 29 περιέχονται: 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, β) οι 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.
Ευθύνη της Διοίκησης της Εταιρείας
Η Διοίκηση ευθύνεται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις απαιτήσεις των άρθρων
29 και 30 του Ν. 4481/2017 και τη δημοσίευση της Έκθεσης Διαφάνειας στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας στο διαδίκτυο, όπου και θα παραμένει διαθέσιμη στο κοινό για τουλάχιστον πέντε έτη.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε την εργασία, όπως περιγράφεται κατωτέρω
στην παράγραφο «Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας», και να αναφέρουμε τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από την εκτέλεσή της.
Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας
Η εργασία μας συμπεριέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών πληροφοριών (άρθρο 30 παρ.
1α και αρ. 2 του ν. 4481/2017) που έχουν ενσωματωθεί στην Έκθεση Διαφάνειας του έτους
2018 ( σελ. 1-4 και 7-11 ) η οποία τέθηκε στην διάθεση μας, και αν αυτά προκύπτουν από τα
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας που τέθηκαν στην διάθεση μας.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, προέκυψε ότι στην Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας
έχουν συμπεριληφθεί οι οικονομικές πληροφορίες που προβλέπονται από τις διατάξεις των
άρθρων 29 – 30 του ν. 4481/2017 και προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας.
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Άλλες Πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2018. Η εργασία που διενεργήθηκε από εμάς δεν καλύπτει τις
άλλες πληροφορίες και συνεπώς δεν εκφράζουμε οποιοδήποτε μορφής συμπέρασμα επί αυτών.
Περιορισμοί Χρήσης
Η παρούσα Έκθεση, η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια των απαιτήσεων του Ν.
4481/2017,

χορηγείται

στη

Διοίκηση

της

εταιρείας

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

– ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό να συμπεριληφθεί στην Έκθεση Διαφάνειας
έτους 2018.

Αθήνα, 26/06/2019
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύμβουλοι επιχειρήσεων Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 396
Αγ. Παρασκευή 15341, Αθήνα
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174
Α.Μ./ΕΛΤΕ: 045
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Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811

