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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 και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωµάτων που
συστάθηκε το 1995 και λειτουργεί νοµίµως δυνάµει των υπ’ αριθµ. 1839/3.8.2000 και
27386/22.1.2021 Αποφάσεων του Υπουργού Πολιτισµού που δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ) Τεύχος Β 1014/10.8.2000 και Τεύχος Β 239/25.1.2021, αντίστοιχα, και σύµφωνα µε
τις διατάξεις των Ν. 2121/1993 και Ν. 4481/2017 µε σκοπό τη διαχείριση και την προστασία των
συγγενικών δικαιωµάτων των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων. Ανήκει στην κατηγορία των
παραγωγών γραµµένων µαγνητικών ταινιών ή άλλων γραµµένων υλικών φορέων ήχου ή εικόνας ή
ήχου και εικόνας, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, 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, υλικών φορέων ψηφιακής αντιγραφής και άλλων αποθηκευτικών
µέσων χωρητικότητας άνω των 4 gigabyte και

β.

σε ποσοστό 2% επί της αξίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φορητών ηλεκτρονικών
συσκευών (tablets) και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones).

Αρµοδιότητα του ΗΡΙΔΑΝΟΥ είναι η διαχείριση και η είσπραξη της εύλογης αµοιβής του άρθρου 18
παρ. 3 του Ν. 2121/1993 από τους εισαγωγείς/παραγωγούς επί της άγραφης κασέτας, των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (tablets), των έξυπνων κινητών
τηλεφώνων (smartphones), των DVD, των στικ αποθήκευσης USB, και άλλων υλικών φορέων
πρόσφορων για αναπαραγωγή και η διανοµή της στα µέλη του, καθώς και η διαχείριση των
συγγενικών δικαιωµάτων των µελών του, κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 του Ν. 2121/1993, και, ιδίως, η
είσπραξη του συγγενικού δικαιώµατος, κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 2121/1993, αναφορικά
µε τη ραδιοτηλεοπτική µετάδοση µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της δορυφορικής
µετάδοσης ή καλωδιακής αναµετάδοσης, καθώς και µε την παρουσίαση στο κοινό των
οπτικοακουστικών έργων του ρεπερτορίου του οργανισµού.
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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 έχει συσταθεί µη
κερδοσκοπικός συνεταιρισµός περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία "Οργανισµός Συλλογικής
Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων" και το διακριτικό τίτλο
"Ηριδανός" 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, σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό του, είναι η διαχείριση και η προστασία
των αναφερόµενων στο άρθρο 47 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 απολύτων περιουσιακών δικαιωµάτων,
καθώς και του δικαιώµατος εύλογης αµοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 που
δικαιούνται οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων 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.
2.4. Μέλη-Συνέταιροι
Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου-µέλους, 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 καταδικάσθηκαν για τα αδικήµατα που προβλέπονται
στο άρθρο 65 και 66 του νόµου 2121/93,

γ.

ασκούν επιχείρηση όµοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισµού.
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Για την εγγραφή συνεταίρου απαιτείται:
1. η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συµβούλιο.
2. η υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ισχύοντος
καταστατικού.
3. η καταβολή του δικαιώµατος της εγγραφής.
4. η καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής µερίδας.
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 30 παρ. 2δ΄ του Ν. 4481/2017 για την παροχή οικονοµικών
πληροφοριών σε σχέση µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης ή και οντότητες
διαχείρισης.
4. Διοικητική Δοµή – Δραστηριότητες του 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. Απαρτίζεται από όλα τα
µέλη του Οργανισµού που έχουν τα δικαιώµατα του άρθρου 7 εδ. 1 του ισχύοντος καταστατικού.
4.2. Διοικητικό Συµβούλιο
Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι πενταµελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών, διοικεί
και εκπροσωπεί τον Οργανισµό σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ισχύοντος καταστατικού.
Το Διοικητικό Συµβούλιο για τη χρήση 1.1-31.12.2021 αποτελούνταν από τους κάτωθι:
Αναστάσιος Παπανδρέου

Πρόεδρος

Δηµήτριος Παπανδρέου

Γενικός Γραµµατέας

Χρυσάνθη Αυγεροπούλου

Ταµίας

Γεώργιος Ξανθάκης

Μέλος

Γεώργιος Σπέντζος

Αντιπρόεδρος
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Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν λαµβάνουν µισθό και, κατά το έτος 2021, δεν έλαβαν
καµία αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη παροχή για τη συµµετοχή τους στο ως άνω συµβούλιο.
4.3. Εποπτικό
Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι τριµελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των µελών, 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 τη χρήση 1.1 - 31.12.2021 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 2021, δεν έλαβαν
καµία αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλη παροχή για τη συµµετοχή τους στο ως άνω συµβούλιο.
4.4. Δραστηριότητα του Οργανισµού κατά το έτος 2021
1. Στα πλαίσια λειτουργίας των δύο κοινωνιών δικαιώµατος της εύλογης αµοιβής για το 2% και
6%, ο Οργανισµός, το 2021, προέβη µαζί µε τους άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης σε
εξώδικες και δικαστικές ενέργειες κατά των υπόχρεων προς καταβολή της εύλογης αµοιβής
(εισαγωγείς κλπ.) διεκδικώντας την είσπραξη της εύλογης αµοιβής για το 2% και 6% σύµφωνα µε
το άρθρο 18 του Ν. 2121/1993. Τα µε ηµεροµηνίες 20/06/2018 και 9/01/2019 ιδιωτικά
συµφωνητικά, όπως ισχύουν τροποποιηµένα, τα οποία είχαν συναφθεί µεταξύ των συγκοινωνών
οργανισµών συλλογικής διαχείρισης παραµένουν σε ισχύ σχετικά µε την προσωρινή κατανοµή της
εύλογης αµοιβής του 2% και 6% του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993, ειδικότερα, δε, ως προς
τα προσωρινά ποσοστά κατανοµής, καθώς και για τη διαδικασία τιµολόγησης και είσπραξης. Στα
πλαίσια αυτά, τα έσοδα του Οργανισµού, κατά το έτος 2021, από τη διαχείριση του δικαιώµατος
της εύλογης αµοιβής του 2% και 6%, ανήλθαν στο ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ
και τριάντα οκτώ λεπτών (66.027,38 €). Επί της υποβληθείσας την 29/10/2020 αίτησης προς τον
Οργανισµό Πνευµατικής Ιδιοκτησίας για την ενεργοποίηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 18 παρ.
9 του Ν. 2121/1993 διαδικασίας, αναφορικά µε τον καθορισµό, για τη χρονική περίοδο από
20/07/2017 έως 31/12/2020, της οριστικής κατανοµής των ποσοστών της εύλογης αµοιβής του
2% και 6% για την ελεύθερη αναπαραγωγή έργων για ιδιωτική χρήση µε ψηφιακά τεχνικά µέσα
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(αρ. 18 παρ. 3 στοιχ. α΄ και στοιχ. β΄εδ. α΄και β΄) στους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
της κάθε προβλεπόµενης στο νόµο κατηγορίας ή υποκατηγορίας δικαιούχων, καθώς και τον
καθορισµό του τρόπου είσπραξης και καταβολής και κάθε άλλης σχετικής λεπτοµέρειας, δεν έχει
ακόµα εκδοθεί η σχετική απόφαση.
2. Την 21/06/2021 υπεγράφη το µε την ίδια ηµεροµηνία µνηµόνιο συµφωνίας µε το Ξενοδοχειακό
Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) µες αντικείµενο την είσπραξη αµοιβής συγγενικού δικαιώµατος από
τη παρουσίαση στο κοινό (δηµόσια εκτέλεση) των έργων του ρεπερτορίου του Οργανισµού σε
ξενοδοχεία µέλη του ΞΕΕ. Η υπογραφή του µνηµονίου συµφωνίας έγινε από κοινού µε τους ΟΣΔ
Δία και Ερµεία. Ο Οργανισµός µας, υλοποιώντας τα προβλεπόµενα στο µνηµόνιο συµφωνίας,
προχώρησε εντός του 2021 σε τιµολογήσεις ξενοδοχείων, µελών του ΞΕΕ, τα οποία προσχώρησαν
στο µνηµόνιο. Στα πλαίσια αυτά, τα έσοδα του Οργανισµού, κατά το έτος 2021, από τη διαχείριση
του δικαιώµατος της ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης/παρουσίασης στο κοινό
του ρεπερτορίου του Οργανισµού ανήλθαν στο ποσό των πέντε χιλιάδων επτακοσίων
δεκατεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα επτά λεπτών (5.714,77 €).
4.5 Περιπτώσεις άρνησης χορήγησης άδειας (άρθρο 22 παρ. 4 του Ν. 4481/2017)
Εκ του γεγονότος ότι ο Οργανισµός, πλην του δικαιώµατος εύλογης αµοιβής του άρθρου 18 παρ.
3 του Ν. 2121/1993, δεν διαχειρίζεται, επί του παρόντος, απόλυτα δικαιώµατα, δεν συντρέχει η
περίπτωση άρνησης χορήγησης οποιασδήποτε άδειας σε χρήστη.
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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 "Ηριδανού Οργανισµού Συλλογικής
Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων", οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31ης Δεκεµβρίου 2021 και την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως, µεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο της
έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση του "Ηριδανού Οργανισµού Συλλογικής
Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωµάτων Οπτικοακουστικών Έργων", κατά την 31η Δεκεµβρίου 2021
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το
Νόµο 4481/2017.
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 31/12/2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των
χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Συνεταιρισµός δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των
πρόσθετων φόρων και των τυχόν προσαυξήσεων που ενδέχεται να καταλογισθούν σε µελλοντικό
φορολογικά έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη γιο 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.

Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
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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 4481/2017, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της 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 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
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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
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
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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 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ
Α.Μ.ΔΗΜ.
ΣΟΕΛ ΤΣΑΜΑΚΗΣ
17101
ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ22
22 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΜΑΡΟΥΣΙ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 156
Αρ Μ ΣΟΕΛ 156
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5.2. Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης της 31.12.2021
1.1.202131.12.2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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1.1.202031.12.2020

71.094,69
9.760,05
133.075,19
213.929,93
213.929,93
213.929,93

61.171,49
7.830,86
111.984,70
180.987,05
180.987,05
180.987,05

704,33
704,33

704,33
704,33

96.881,74
96.881,74
97.586,07

69.824,79
69.824,79
70.529,12

25.788,18
3.723,07
86.832,61
116.343,86
116.343,86
213.929,93

35.585,63
2.351,53
72.520,77
110.457,93
110.457,93
180.987,05
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5.3. Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης της 31.12.2021

1.1.202131.12.2021
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα

1.1.202031.12.2020

71.742,15
(9.332,19)
62.409,96

Έκτακτα έξοδα

66.635,20
(4.163,70)
62.471,50

-

(36.812,73)

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων

62.409,96

25.658,77

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων

(247,40)
62.162,56

(288,00)
25.370,77

Φόροι εισοδήµατος

-

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

62.162,56

-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

25.370,77

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λεωφ. Κηφισίας 22, Μαρούσι 15125 Τηλ.:+302108228880 FAX: +302108228881 Email: info@hac-sa.gr URL:www.hac-sa.gr
Σ ε λ ί δ α 13 | 21

Καθαρή εικόνα, ήσυχο και καθαρό μυαλό για το μέλλον

5.4. Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της 31.12.2021

Μετοχικό
κεφάλαιο

Kέρδη εις νέο

Σύνολο

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2020
Καταβολή δικαιώµατος εύλογης αµοιβής
Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης
Υπόλοιπο, 31 Δεκεµβρίου 2020

704,33
704,33

74.912,12
(30.458,10)
25.370,77
69.824,79

75.616,45
(30.458,10)
25.370,77
70.529,12

Υπόλοιπο, 1η Ιανουαρίου 2021
Καταβολή δικαιώµατος εύλογης αµοιβής
Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης
Υπόλοιπο, 31 Δεκεµβρίου 2021

704,33
704,33

69.824,79
(35.105,61)
62.162,56
96.881,74

70.529,12
(35.105,61)
62.162,56
97.586,07
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5.5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Έµµεση Μέθοδος) της 31.12.2021

1.1.202131.12.2021
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζηµίες) πρό φόρων

1.1.202031.12.2020

62.162,56

25.370,77

(247,40)
61.915,16

(288,00)
25.082,77

(11.852,39)
-

(5.060,68)
-

4.514,39
247,40
1.371,54
56.196,10

(71.990,51)
288,00
(51.680,42)

-

-

Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Καταβολή δικαιώµατος εύλογης αµοιβής
Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

(35.105,61)
(35.105,61)

(30.458,10)
(30.458,10)

Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους

21.090,49
111.984,70
133.075,19

(82.138,52)
194.123,22
111.984,70

Προσαρµογές για:
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/(ζηµιές) προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Εµπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι πληρωθέντες
Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
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5.6. 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 τη διαχείριση δικαιωµάτων ανά
κατηγορία εξουσιών
Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και
6% άρθρου 18 ν. 2121/1993
Διαχείριση

δικαιώµατος

%

31/12/2021

92,04

66.027,38 €

7,96

5.714,77 €

ραδιοτηλεοπτικής

µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης άρθρου 47 παρ.
2 στ΄ ν. 2121/1993

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.
Λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες

31/12/2021

Λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες για την
διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και

8.814,39 €

6% άρθρου 18 ν. 2121/1993
Λειτουργικές και διαχειριστικές δαπάνες για την
διαχείριση

δικαιώµατος

ραδιοτηλεοπτικής

µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης άρθρου 47 παρ.

765,20 €

2 στ΄ ν. 2121/1993

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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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.
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 των δικαιώµατος εύλογης αµοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του
Ν. 2121/1993, καθώς και του δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης
του άρθρου 47 παρ. 2 στ΄ 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 των
δικαιωµάτων 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
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
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κατηγορίες εξουσιών, επεξήγηση της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την κατανοµή των
έµµεσων δαπανών.
Ποσοστό κόστους διαχείρισης

31/12/2021

Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και 6%
άρθρου 18 ν. 2121/1993
Διαχείριση

δικαιώµατος

13,35%

ραδιοτηλεοπτικής

µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης άρθρου 47 παρ. 2 στ΄ ν.

13,39%

2121/1993
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.
Συνολικό ποσό εισπραχθέν κατά το έτος 2021
αφαιρουµένων των διαχειριστικών δαπανών
Εισπραχθέν ποσό από διαχείριση δικαιώµατος
εύλογης αµοιβής 2 % και 6% άρθρο 18 ν. 2121/1993

31/12/2021
57.212,99 €

Εισπραχθέν ποσό από διαχείριση δικαιώµατος
ραδιοτηλεοπτικής µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης

4.949,57 €

άρθρου 47 παρ. 2 στ΄ ν. 2121/1993
Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους

62.162,56 €

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.
Συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στους δικαιούχους
κατά το έτος 2021
Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και 6%
άρθρου 18 ν. 2121/1993

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
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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.
Συνολικό ποσό εισπραχθέν κατά το έτος 2021
Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και 6 %
άρθρου 18 ν. 2121/1993

31/12/2021
66.027,38 €

Διαχείριση δικαιώµατος ραδιοτηλεοπτικής
µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης άρθρου 47 παρ. 2 στ΄

5.714,77 €

ν. 2121/1993
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.
Συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους για
το έτος 2021
Διαχείριση δικαιώµατος εύλογης αµοιβής 2% και 6 %
άρθρου 18 ν. 2121/1993
Διαχείριση

δικαιώµατος

31/12/2021
57.212,99 €

ραδιοτηλεοπτικής

µετάδοσης/δηµόσιας εκτέλεσης άρθρου 47 παρ. 2 στ΄ ν.

4.949,57 €

2121/1993
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.
- Δεν υφίσταται η ανωτέρω περίπτωση
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γζ) των συνολικών µη διανεµητών 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.
- εν 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.
Κατά την χρήση 1.1-31.12.2021 δεν διενεργήθηκαν δαπάνες για κοινωνικές, πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
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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 την χρήση 1.1-31.12.2021 δεν διενεργήθηκαν δαπάνες για κοινωνικές, πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού

Γενικός Γραµµατέας και Μέλος

Συµβουλίου

του Διοικητικού Συµβουλίου

Αναστάσιος Παπανδρέου

Δηµήτριος Παπανδρέου

Θεόδωρος Καµπούκος

Α.Δ.Τ. ΑΜ 048809

Α.Δ.Τ. ΑΙ 119689

Α.Δ.Τ. ΑΚ 585168

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

-

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ο Λογιστής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λεωφ. Κηφισίας 22, Μαρούσι 15125 Τηλ.:+302108228880 FAX: +302108228881 Email: info@hac-sa.gr URL:www.hac-sa.gr
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