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1. Εισαγωγή 

Βάσει του Ν. 4481/2017, ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να καταρτίζει και να δηµοσιεύει 

ετήσια έκθεση διαφάνειας. Η ειδική έκθεση 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.  

 

Ο ΗΡΙΔΑΝΟΣ είναι Οργανισµός Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωµάτων, που ιδρύθηκε το 1995, και η 

λειτουργία του οποίου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισµού (Φ.Ε.Κ. 1014 Β' 10/08/2000) και 

έκτοτε λειτουργεί νόµιµα. Ασχολείται µε τη διαχείριση και την προστασία των συγγενικών δικαιωµάτων 

των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων και ασκεί τις κύριες δραστηριότητές του στην Ελλάδα.  

 

Ανήκει στην κατηγορία των παραγωγών γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών 

φορέων ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, οι οποίοι είναι (συν-)δικαιούχοι της εύλογης αµοιβής του 

άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώµατα, (όπως 

αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4481/2017), η οποία υπολογίζεται:  

 

α. σε ποσοστό 6% επί της αξίας των συσκευών εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και 

εικόνας, µαγνητικών ταινιών ή άλλων υλικών φορέων πρόσφορων για την 

αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, και  

β. σε ποσοστό 2% επί της αξίας των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones), 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτυωµένων φορητών συσκευών (tablets). 

 

Αρµοδιότητα του ΗΡΙΔΑΝΟΥ είναι, µεταξύ των άλλων, η είσπραξη της εύλογης αµοιβής από τους 

εισαγωγείς/παραγωγούς της άγραφης κασέτας, των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones), των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, των tablets, των DVD, των στικ αποθήκευσης USB, και άλλων υλικούς 

φορέων πρόσφορων για αναπαραγωγή και η διανοµή της στα µέλη του. 

 

2. Νοµική µορφή - συνεταίροι 

2.1. Νοµική µορφή 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1667/86 περί αστικών συνεταιρισµών και του ν. 2121/1993 περί 

πνευµατικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωµάτων και πολιτιστικών θεµάτων και του ν. 4481/2017 

για τη Συλλογική διαχείριση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων, 

χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραµµικές χρήσεις µουσικών έργων ιδρύθηκε µη 

κερδοσκοπικός Συνεταιρισµός Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία "Οργανισµός Συλλογικής 

Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων" και διακριτικό τίτλο " Ηριδανός" 
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ως οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωµάτων επί 

οπτικοακουστικών έργων. 

 

2.2. Έδρα 

Ο Συνεταιρισµός, που σύµφωνα το άρθρο 8 § 3 περ. β του ν. 4481/2017 λειτουργεί σε πανελλήνια 

βάση, εδρεύει στο Δήµο της Αθήνας, στην οδό Διδότου αριθ 45. 

 

2.3. Σκοπός 
Σκοπός του ΗΡΙΔΑΝΟΥ είναι η διαχείριση και η προστασία του περιουσιακού δικαιώµατος (εύλογη 

αµοιβή) του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 που δικαιούνται οι παραγωγοί οπτικοακουστικών 

έργων και οι δικαιοδόχοι αυτών ως αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των 

οπτικοακουστικών έργων.  

 

Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισµός έχει όλες τις σχετικές αρµοδιότητες που 

πηγάζουν από τους Ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017, ήτοι: 

 

α. προβαίνει στην επιλογή του οφειλέτη, ήτοι παραγωγό, εισαγωγέα ή έµπορο των τεχνικών 

µέσων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 και καταρτίζει συµβάσεις 

µε αυτόν ή την αντιπροσωπευτική οργάνωσή του, όσον αφορά τους όρους καταβολής. 

β. εισπράττει την εύλογη αµοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του Ν. 2121/93 ως 

αποζηµίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των οπτικοακουστικών έργων. 

γ. διανέµει την εισπραχθείσα εύλογη αµοιβή, αφού προηγουµένως αφαιρέσει το ποσοστό για 

την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης του Οργανισµού και των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών 

και κοινωνικών υπηρεσιών. 

δ. συνάπτει συµβάσεις αµοιβαιότητας µε αλλοδαπούς οργανισµούς ή ανεξάρτητες οντότητες 

διαχείρισης για την διαχείριση, είσπραξη και διανοµή της προβλεπόµενης στο άρθρο 18 παρ. 

3 του Ν.2121/1993 εύλογης αµοιβής. 

ε. προβαίνει σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 1 εδ. 4 του ν. 4481/2017 σε κάθε διοικητική ή δικαστική 

ή εξώδικη ενέργεια µε σκοπό την επίτευξη της είσπραξης της εύλογης αµοιβής, όπως να 

υποβάλλει γραπτή πρόσκληση προς τους οφειλέτες ζητώντας τους να δηλώσουν εγγράφως 

και υπευθύνως κατά το ν. 1599/86 στον Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 4 του Ν.2121/1993, υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών 

µέτρων, εγείρει αγωγές, ασκεί ένδικα µέσα, υποβάλλει εγκλήσεις και µηνύσεις, καθώς 

επίσης παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων. 

στ. ιδρύει µε άλλους Οργανισµούς Συλλογικής Διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης 
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φορείς οποιοσδήποτε µορφής για την αποτελεσµατικότερη είσπραξη και διανοµή του 

ανατεθειµένου σε αυτόν περιουσιακού δικαιώµατος εφόσον αυτό επιτρέπεται από την 

εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία. 

ζ. παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο 

συµβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες, ακόµη και δυνητικούς, τις πληροφορίες, οι 

οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του ν. 4481/2017. 

η. δηµοσιοποιεί και αναρτά στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε 

το άρθρο 28 του ν 4481/2017, καταρτίζει, δε, και δηµοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας 

του άρθρου 29 του ν. 4481/2017. 

θ. διοργανώνει και συµµετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και 

συγγενικών δικαιωµάτων. 

ι. παρέχει κοινωνικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των 

δικαιούχων 

 

2.4. Μέλη-Συνέταιροι 

Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων και 

οι δικαιοδόχοι αυτών. 

 

Δεν µπορούν να αποκτήσουν ή χάνουν την ήδη αποκτηθείσα ιδιότητα του συνεταίρου όσοι: 

α. διετέλεσαν µέλη άλλου Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης και διεγράφησαν λόγω 

καταδίκης για ποινικά αδικήµατα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες. 

β. µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάσθησαν για τα αδικήµατα που προβλέπονται στο 

άρθρο 65 και 66 του νόµου 2121/93. 

γ. ασκούν επιχείρηση όµοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισµού. 

 

Για την εγγραφή συνεταίρου απαιτείται: 

1. η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την 

αποδοχή της στην πρώτη του µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Η εγγραφή νέων 

µελών φέρεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. για έγκριση στην αµέσως επόµενη τακτική ή 

έκτακτη Γ.Σ. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του 

ενδιαφεροµένου προς το Προεδρείο της Συνέλευσης, για τις αιτήσεις εγγραφής των µελών 

που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από το Διοικητικό Συµβούλιο. Η περί εισδοχής µέλους απόφαση 

του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στο αιτιολογικό αυτής 

βεβαίωση περί της συνδροµής των προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού. Οµοίως, η 

απορριπτική απόφαση οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή αιτιολογία και εξήγηση των 
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λόγων της απόρριψης. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της 

αίτησης από το Δ.Σ., υπό την διαλυτική αίρεση ότι θα έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις των 

εδαφίων 2,3 και 4 της παρούσας παραγράφου. Εάν η Γ.Σ. δεν εγκρίνει εκ των υστέρων την 

εγγραφή τα καταβληθέντα ποσά για εγγραφή και συνεταιριστική µερίδα επιστρέφονται. Η 

συµµετοχή των νέων µελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής 

τους σε όργανα του συνεταιρισµού επιτρέπεται µετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γ.Σ 

και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού. 

2. η υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ισχύοντος 

καταστατικού. 

3. η καταβολή του δικαιώµατος της εγγραφής που ανέρχεται αυτή τη στιγµή σε 10.000 δραχµές. 

Το ύψος του δικαιώµατος εγγραφής αναπροσαρµόζεται υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από 

απόφαση του Δ.Σ. και µε βάση τον µέσο ετήσιο πληθωρισµό της διετίας που πέρασε.  

4. η καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας σύµφωνα µε το άρθρο  4 του ισχύοντος 

καταστατικού. 

 

3. Σχέσεις µε αλλοδαπούς Οργανισµούς /ανεξάρτητες οντότητες συλλογικής διαχείρισης 

3.1 Ο οργανισµός δεν έχει συνάψει  σύµβαση εκπροσώπησης µε αλλοδαπούς οργανισµούς ή 

ανεξάρτητες οντότητες συλλογικής διαχείρισης. 

3.2 O οργανισµός δεν ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή εν µέρει, άλλον οργανισµό ή οντότητα 

συλλογικής διαχείρισης. O οργανισµός δεν ανήκει και δεν ελέγχεται, άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή εν 

µέρει, από άλλον οργανισµό ή οντότητα συλλογικής διαχείρισης. Ενόψει των ανωτέρω, δεν 

υφίσταται η περίπτωση του άρθρου 29 παρ. 2δ΄ του Ν. 4481/2017 για την παροχή οικονοµικών 

πληρφοριών σε σχέση µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή και οντότητες διαχείρισης. 

 

 

4. Διοικητική Δοµή – Δραστηριότητες Οργανισµού 

4.1. Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέµατα του συνεταιρισµού 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ισχύοντος καταστατικού. Aπαρτίζεται από όλα τα µέλη του 

συνεταιρισµού που έχουν τα δικαιώµατα του εδαφίου 1 του άρθρου 7 και συνέρχεται µέσα στις 

προθεσµίες και µε τον τρόπο που καθορίζονται στην επόµενη παράγραφο σε τακτικές και έκτακτες 

συνεδριάσεις. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται µια φορά χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. και µέσα 

σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.  

 

4.2. Διοικητικό Συµβούλιο 
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Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισµό σύµφωνα µε το άρθρο 17 του 

ισχύοντος καταστατικού. Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά το µήνα σε έκτακτη όταν το 

συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των µελών του. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο για την παρούσα χρήση 1.1-31.12.2018 αποτελούνταν από τους κάτωθι: 

 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Αναστάσιος Παπανδρέου Πρόεδρος 

Δηµήτριος Παπανδρέου Γενικός Γραµµατέας 

Χρυσάνθη Αυγεροπούλου Ταµίας 

Γεώργιος Ξανθάκης Μέλος 

Σπυρίδων Σπέντζος Μέλος 

 

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν µισθό και, κατά το έτος 2018, δεν έλαβαν 

καµία αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη παροχή για τη συµµετοχή τους στο ως άνω συµβούλιο. 

 

4.3. Εποπτικό Συµβούλιο 

Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι τριµελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών και ελέγχει 

τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του Καταστατικού και των 

αποφάσεων των Γ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού. 

 

Το Εποπτικό Συµβούλιο για την παρούσα χρήση 1.1 - 31.12.2018 αποτελούνταν από τους κάτωθι: 

 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα 

Χριστίνα Βαρβέρη Πρόεδρος 

Μυρτώ Κονιτσιώτη Μέλος 

Βύρων Τζαβάρας Μέλος 

 

Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν µισθό και, κατά το έτος 2018, δεν έλαβαν καµία 

αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη παροχή για τη συµµετοχή τους στο ως άνω συµβούλιο. 

 

4.4. Δραστηριότητα του Οργανισµού 

Η κύρια δραστηριότητα του οργανισµού συνίσταται στη διαχείριση του δικαιώµατος της εύλογης 
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αµοιβής για την αναπαραγωγή οπτικοακουστικών έργων για ιδιωτική χρήση, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 18 του Ν.2121/1993. Ο οργανισµός, από κοινού µε τους άλλους 

συγκοινωνούς οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, προέβη, κατά το έτος 2018, σε εξώδικες και 

δικαστικές ενέργειες κατά των υπόχρεων εισαγωγέων για τη διεκδίκηση και είσπραξη της εύλογης 

αµοιβής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 του Ν. 2121/1993. 

 

4.5 Περιπτώσεις άρνησης χορήγησης άδειας 

Εκ του γεγονότος ότι ο οργανισµός, πλην του δικαιώµατος εύλογης αµοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 

του Ν. 2121/1993, δεν διαχειρίζεται απόλυτα δικαιώµατα, δεν συντρέχει η περίπτωση άρνησης 

χορήγησης οιασδήποτε άδειας σε χρήστη (άρθρο 22 παρ. 4 του Ν. 4481/2017). 

 

5. Οικονοµικά Στοιχεία 

5.1. Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς το Διοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού  Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωµάτων 

Οπτικοακουστικών Έργων "ΗΡΙΔΑΝΟΣ". 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη µε επιφύλαξη  

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης 

Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων "ΗΡΙΔΑΝΟΣ", οι οποίες αποτελούνται από τον 

ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2018 και την κατάσταση αποτελεσµάτων 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 Οργανισµού Συλλογικής Διαχείρισης 

Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων "ΗΡΙΔΑΝΟΣ", κατά την 31η Δεκεµβρίου 2018 και 

τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το Νόµο 

2810/2000.   

Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι: 

1) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού δεν έχουν εξετασθεί οπό τις φορολογικές αρχές 

από ενάρξεώς του έως και 31/12/2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών 
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δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισµός δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και 

των τυχόν προσαυξήσεων που ενδέχεται να καταλογισθούν σε µελλοντικό φορολογικά έλεγχο και δεν 

έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας δεν έχουµε 

αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

2) Ο Συνεταιρισµός από ενάρξεως του δεν έχει σχηµατίσει για τις κερδοφόρες χρήσεις Τακτικό 

Αποθεµατικό, σε αντίθεση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του καταστατικού του. 

3) Στο κονδύλι του Παθητικού «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» περιλαµβάνεται ποσό € 27.700 

περίπου που αφορά δικαιώµατα µελών, το οποίο προέρχεται, όπως διαπιστώσαµε, από προηγούµενες 

χρήσεις και δεν έχει επιµεριστεί µέχρι σήµερα στους δικαιούχους - µέλη του Συνεταιρισµού ούτε έχει 

αποδοθεί σε αυτούς λόγω µη εντοπισµού δικαιούχων και µη νοµιµοποίησης κληρονόµων µελών του 

οργανισµού που απεβίωσαν.  Ο Οργανισµός βεβαιώνει ότι οι διαδικασίες κατανοµής του εν λόγω ποσού 

θα έχουν ολοκληρωθεί εώς το τέλος του επόµενου διαχειριστικού έτους. 

 

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 εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Ένωση, 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. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε το Νόµο 2810/2000, 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 Ένωσης 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 
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την Ένωση ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 

το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, 

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 

και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα 

ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 

σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 

οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 

ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του 

ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 

που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή 

και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 

σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης 

επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Ένωσης. 

 

• 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 χρήσης 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 
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ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Ένωσης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές 

οι 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 Ένωση 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 ειδικής έκθεσης για τη χρήση 

των ποσών που δαπανώνται για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4481/2017 

σηµειώνουµε ότι: 

 

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (ΗΡΙΔΑΝΟ) και το 

περιβάλλον του, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονοµικές πληροφορίες που 

αναφέρονται στην ειδική έκθεση για τη χρήση των ποσών που διατίθενται για τους σκοπούς των 

κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 

 

ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεµβρίου 2019 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ 
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Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ 

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31.12.2018 
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5.3. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της 01.01.2018-31.12.2018 
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5.4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Έµµεση Μέθοδος) της 31.12.2018 
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5.5. Πληροφορίες Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 

 
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). 

 

Έσοδα από τα δικαιώµατα ανά κατηγορία εξουσιών % 31/12/2018 

Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής άρθρου 18 ν. 

2121/1993 
100 37.637,64 

 

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:  

 

βα) 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. 

Κατηγορίες Δαπανών – Διαχείριση εύλογης αµοιβής άρθρου 

18 Ν. 2121/1993 
31/12/2018 

61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 82,22% 1.691,09 

 Αµοιβές δικηγόρων  1.550,89 

 Αµοιβές Λογιστών  79,00 

 Αµοιβές Τρίτων  61,20 

63 Φόροι - Τέλη 3,26% 66,96 

 ΦΠΑ µη εκπιπτόµενο στη φορολογία εισοδήµατος  66,96 

64 Διάφορα έξοδα 14,52% 298,67 

 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας  283,04 

 Έντυπα και γραφική ύλη  15,63 

    

 Σύνολο  2.056,72 

Επειδή οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν µε σαφήνεια να κατηγοριοποιηθούν, για την 
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κατανοµή τους, χρησιµοποιήθηκαν τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχουν οι εξουσίες ως προς 

τα έσοδα. 

 

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. 

Ως ανάλυση παραγράφου βα, επειδή οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν µε σαφήνεια να 

κατηγοριοποιηθούν, για την κατανοµή τους, χρησιµοποιήθηκαν τα ποσοστά µε τα οποία 

συµµετέχουν οι εξουσίες ως προς τα έσοδα. 

 

βγ) των λειτουργικών και χρηµατοδοτικών δαπανών σε σχέση µε υπηρεσίες, εκτός από τη 

διαχείριση των δικαιωµάτων αλλά συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών.   

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση. 

 

βδ) των πόρων που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών.  

Οι πόροι για την κάλυψη των δαπανών προέρχονται εκ του ποσοστού διαχειριστικών δαπανών 

το οποίο ο οργανισµός παρακρατά επί των ακαθάριστων εσόδων τα οποία προκύπτουν από τη 

διαχείριση του δικαιώµατος εύλογης αµοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993. 

 

βε) 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. 

Ο οργανισµός δεν κάνει κρατήσεις επί των εσόδων. Παρακρατά ποσοστό διαχειριστικών 

δαπανών επί των ακαθάριστων εσόδων για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης του 

δικαιώµατος που διαχειρίζεται. 

 

βστ) των ποσοστών που αντιπροσωπεύουν το κόστος της διαχείρισης δικαιωµάτων και άλλων 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από τον οργανισµό συλλογικής διαχείρισης σε δικαιούχους σε 
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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. 

 

Διάκριση ανά κατηγορία εξουσιών % 

Εύλογη αµοιβή 18,30%  

 

Επειδή οι δαπάνες είναι έµµεσες και δεν µπορούν µε σαφήνεια να κατηγοριοποιηθούν, για την 

κατανοµή τους, χρησιµοποιήθηκαν τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχουν οι εξουσίες ως προς 

τα έσοδα. 

 

γ) Οικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους µε αναλυτική 

περιγραφή τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: 

 

γα) 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.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
31/12/2018 

Έσοδα από διαχείριση εύλογης αµοιβής άρθρο 18 ν. 

2121/1993 
37.637,64 

Παρακρατηθέν ποσό για την κάλυψη των 

διαχειριστικών δαπανών 
2.056,72 

Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους 35.580,92 

  

γβ) 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. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
31/12/2018 

Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής άρθρου 18 ν. 

2121/1993 
35.580,92 
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 γγ) της συχνότητας των πληρωµών, µε κατανοµή ανά κατηγορία εξουσιών, των οποίων τη 

διαχείριση έχει αναλάβει ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης και είδος Χρήσης. 

Άπαξ ετησίως. 

 

 γδ) 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. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ 
31/12/2018 

Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής άρθρου 18 ν. 

2121/1993 
37.637,64 

 

 γε) 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. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
31/12/2018 

Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής άρθρου 18 ν. 

2121/1993 
35.580,92 

 

 

 γστ) αν ο οργανισµός συλλογικής διαχείρισης δεν έχει πραγµατοποιήσει την κατανοµή και τις 

πληρωµές εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 Ν.4481/2017, 

τους λόγους της καθυστέρησης.  
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Οι λόγοι καθυστέρησης αφορούν την ολοκλήρωση διαδικασιών ταυτοποίησης των δικαιούχων.  

 

γζ) των συνολικών µη διανεµητέων ποσών µαζί µε επεξήγηση της χρήσης των ποσών αυτών. 

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση. 

 

δ) Πληροφορίες για τις σχέσεις µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης, µε περιγραφή 

τουλάχιστον των ακόλουθων στοιχείων: 

 

δα) 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. 

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση 

 

δβ) 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. 

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση 

 

δγ) 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. 

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση 

 

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. 

Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση 

 

6. Ειδική έκθεση παρ. 2 άρθρου 29 Ν. 4481/2017 

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. 
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Κατά τη χρήση 1.1-31.12.2018 δεν διενεργήθηκαν δαπάνες για κοινωνικές, πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 

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. 

Κατά τη χρήση 1.1-31.12.2018 δεν διενεργήθηκαν δαπάνες για κοινωνικές, πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 

 

  

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συµβουλίου 

Γενικός Γραµµατέας και Μέλος 

του Διοικητικού Συµβουλίου 
Ο Λογιστής 

   

Αναστάσιος Παπανδρέου Δηµήτριος Παπανδρέου Θεόδωρος Καµπούκος 

Α.Δ.Τ. ΑΜ 048809 Α.Δ.Τ. ΑΙ 119689 Α.Δ.Τ. ΑΚ 585168 

 

 


