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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ ΠΕ
«ΑΠΟΛΛΩΝ»
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ ΠΕ
«ΑΠΟΛΛΩΝ» της 31/12/2017
( Σύµφωνα µε τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) » – Ν. 4308/2014 )

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΑΠΦΟΥΣ αρ.10 , Τ.Κ. 10553 Αθήνα

Αθήνα, Μάιος 2018

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεµβρίου 2017(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)
Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΥΝ ΠΕ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για την χρήση από
1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεµβρίου 2017
( Σύµφωνα µε τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) » – Ν. 4308/2014 )
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΥΝ ΠΕ, στις
17/05/2018.

Διεύθυνση έδρας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΣΑΠΦΟΥΣ 10, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10553

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΝΩΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ657357
Α.Δ.Τ.Ξ 037143
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Ο Οικονοµικός Διευθυντής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ150443

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τα Μέλη του Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης
«"ΑΠΟΛΛΩΝ"
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συνεταιρισµού
Περιορισµένης
Ευθύνης
«"ΑΠΟΛΛΩΝ"
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ»(ο Συνεταιρισµός), οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ηςΔεκεµβρίου 2017, τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται
στην παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη”, οι
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης
««"ΑΠΟΛΛΩΝ" ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ» κατά την 31ηΔεκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική
του επίδοση και τις ταµειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία
αυτή, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.
4481/2017.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής:
1)Στις απαιτήσεις του Συνεταιρισµού περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε
καθυστέρηση από προηγούµενες χρήσεις, ποσού περίπου ευρώ 720.000. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί αποµείωση επί των απαιτήσεων αυτών,
κατά την εκτίµησή µας ποσού περίπου ευρώ 720.000. Λόγω του γεγονότος
αυτού η αξία των εµπορικών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται
αυξηµένα κατά ευρώ περίπου 720.000.
2)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν σχηµατίζεται πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεµβρίου 2017, το συνολικό
ύψος της µη σχηµατισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 79.416,92, µε
συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους να εµφανίζονται
µειωµένες κατά 79.416,92 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά
ευρώ 79.416,92 και τα αποτελέσµατα χρήσης αυξηµένα κατά 2.846,65 ευρώ και
των προηγουµένων κατά 76.570,27.
3)Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Συνεταιρισµού δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
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αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο
Συνεταιρισµός δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο
και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την σε
εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Διενεργήσαµε τον
έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας
“Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων”. Είµαστε
ανεξάρτητοι από τον Συνεταιρισµό 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.
Έµφαση Θεµάτων
Εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής : Στη σηµείωση Δ-2 του Προσαρτήµατος
όπου περιγράφεται ότι : Το ποσό του λογαριασµού του Παθητικού Υποχρεώσεις/
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα, ευρώ 2.373.303,08 αφορούν το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων του Συνεταιρισµού σε δικαιούχους πνευµατικών δικαιωµάτων,
που προέκυψε από την κλειόµενη και από τις προηγούµενες χρήσεις. Σχετικά µε
τον λογαριασµό αυτό σηµειώνουµε τα εξής :Έως και την κλειόµενη χρήση, δεν
υπάρχει αναλυτική λογιστική κατάσταση ( ισοζύγιο), ανά κατηγορία και ανά
δικαιούχο των δικαιωµάτων µε αντίστοιχη συµφωνία των λογαριασµών της
Γενικής Λογιστικής. Από την χρήση 2015 έχουν δηµιουργηθεί αναλυτικές
εξωλογιστικές καταστάσεις, από τα στοιχεία που αντλήθηκαν εκ των αρχείων,
που τηρεί το οικονοµικό τµήµα του Συνεταιρισµού. Κατά την εκτίµηση µας, η
λογιστική παρακολούθηση των ανωτέρω λογαριασµών, παρά των συνεχόµενων
βελτιώσεων που έγιναν στις χρήσεις 2016 και 2017, χρήζει περαιτέρω
βελτιώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η λογιστική ορθότητα και ο λογιστικόςδιαχειριστικός έλεγχος των αναλυτικών δεδοµένων. Στην γνώµη µας δεν
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.
Άλλα Θέµατα
1)Η διανοµή των δικαιωµάτων και η υπέρβαση των εξόδων διαχείρισης ως
ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων του οργανισµού από δικαιώµατα, τελεί
υπό έγκριση, στα πλαίσια έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων, από την
προσεχή Γενική Συνέλευση των Μελών.
2) Οι οικονοµικές καταστάσεις του Συνεταιρισµού για την προηγούµενη χρήση
που έληξε την 31/12/2016 δεν είχαν ελεγχθεί από άλλη ελεγκτική εταιρεία.
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
H διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4308/2014
και του Ν. 4481/2017, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την αξιολόγηση της ικανότητας του Συνεταιρισµού 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 τον Συνεταιρισµό 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 την 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,
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αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Συνεταιρισµού.
•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 του Συνεταιρισµού 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 ο
Συνεταιρισµός 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 Συνεταιρισµό
Περιορισµένης
Ευθύνης
«"ΑΠΟΛΛΩΝ"
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ» και το περιβάλλον του,
δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονοµικές πληροφορίες που
αναφέρονται στην ειδική έκθεση για τη χρήση των ποσών που δαπανώνται για
τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Μαρούσι , 1ηΙουνίου 2018
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Ο Ορκωτός Ελεγκτή Λογιστής
Κωνσταντίνος Ι. Νιφορόπουλος 16541
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Ελεγκτή 31341

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Εταιρείας : 146
Βλαχερνών 10, ΤΚ 151 24 -Μαρούσι

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2017
Του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
"ΑΠΟΛΛΩΝ" Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017-31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017)
Ποσά σε €
2017
2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Ακίνητα
1.559,27
1.975,09
Λοιπός εξοπλισµός
39.225,79
13.701,56
Σύνολο
40.785,06
15.676,65
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

0,05
0,05

0,05
0,05

75.000,00
75.000,00

75.000,00
75.000,00

115.785,11

90.676,70

733.205,79
1.845.590,59
1.002.235,98
3.581.032,36

674.968,56
1.684.961,32
871.460,38
3.231.390,26

Σύνολο κυκλοφορούντων

3.581.032,36

3.231.390,26

Σύνολο ενεργητικού

3.696.817,47

3.322.066,96

7.923,71

7.850,34

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
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Σύνολο

7.923,71

7.850,34

7.923,71

7.850,34

813.270,82
813.270,82

963.270,82
963.270,82

128.103,63
126.472,74
31.724,31
2.589.322,26
2.875.622,94

100.491,95
165.017,10
30.213,35
2.055.223,40
2.350.945,80

Σύνολο υποχρεώσεων

3.688.893,76

3.314.216,62

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

3.696.817,47

3.322.066,96

Σύνολο καθαρής θέσης
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κατά Λειτουργία) του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΥΝ ΠΕ,

Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις-εισπράξεις δικαιωµάτων)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Διανεµηθέντα Δικαιώµατα Ν.2121/93
Δικαιώµατα Ν.2121/93 συµψηφ.στην επόµενη χρήση
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

2017
1.324.708,66
-273.536,84
1.051.171,82
125.000,00

2016
1.194.122,83
-321.284,54
872.838,29
75.000,00

1.176.171,82

947.838,29

-289.413,89
-1.000,10
-113.826,03
-770.292,73
1.639,07

-253.804,09
-102,40
-298.740,19
-393.314,56
1.877,05

-1.639,07

-1.877,05

Αποτέλεσµα προ φόρων

0,00

0,00

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

0,00

0,00
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (έµµεση µέθοδος) του
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΥΝ ΠΕ,

2017

2016

0,00

0,00

9.121,43
1.639,07

10.782,67
1.877,05

10.760,50

12.659,72

-218.866,50
374.677,14
155.810,64

-290.019,25
351.734,57
61.715,32

Μείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους
Σύνολο

-1.639,07
164.932,07

-1.877,05
72.497,99

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

34.229,84
0,00
34.229,84

21.777,09
0,00
21.777,09

73,37
73,37

0,00
0,00

130.775,60
871.460,38

50.720,90
820.739,48

1.002.235,98

871.460,38

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

Χρηµατοροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωµές) από αύξηση (µείωση) κεφαλαίου
Σύνολο
Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα της χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ» ΣΥΝ ΠΕ,
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ (παρ. 3 άρθρου 29)
1. Ο Οργανισµός λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
2. Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.
3. Ο Οργανισµός εµπίπτει στις οντότητες της παραγράφου 2(α) του άρθρου 1 και
κατατάσσεται στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του νόµου
4308/2014.
4. Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το
λειτουργικό νόµισµα του Οργανισµού.
5. Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
6. Οι παρούσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συµφωνία µε
τον νόµο 4308/2014.
Β.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (παρ. 4 του άρθρου 29)
Ο Οργανισµός διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που
θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
Γ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιµέρους στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, ο Οργανισµός ακολουθεί τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα επιµετρώνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίρια αποσβένονται µε ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιµώµενη ωφέλιµη οικονοµική ζωή τους.
2. Τα λοιπά ενσώµατα και άυλα πάγια επιµετρούνται στο κόστος κτήσης µείον
αποσβέσεις, και µείον ζηµίες αποµείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζηµίες αποµείωσης)
είναι µόνιµου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώµατα και άυλα πάγια αποσβένονται µε τους
παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιµώµενη ωφέλιµη
οικονοµική ζωή τους:
α/α
1
2
3
4
5

Περιγραφή
Μηχανολογικός
εξοπλισµός
Άυλα πάγια
Εξοπλισµός Η/Υ
Έπιπλα και σκεύη
Λοιπά πάγια
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Συντελεστής
απόσβεσης
10%
10%
20%
10%
10%

3. Κατά την διάθεση των ενσώµατων, άυλων και χρηµατοοικονοµικών πάγιων
περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και τιµήµατος διάθεσης
αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζηµία στην κατάσταση αποτελεσµάτων.
4. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά).
Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.
5. Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
κτήσης και ανακτήσιµης αξίας.
6. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στο
ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισµό τους.
7. Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το
διακανονισµό τους.
8. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον διακανονισµό των
µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων,
αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
9. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων βάσει της αρχής του
δουλευµένου.
10. Οι µεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται
αναδροµικά µε τη διόρθωση:
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της
καθαρής θέσης, για την σωρευτική επίδραση της µεταβολής κατά την έναρξη και λήξη
της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και
β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζηµιών, όσον αφορά την επίδραση επί των
λογιστικών µεγεθών της συγκριτικής περιόδου.
11. Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές
περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδροµικά.
12. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άµεσα κατά τον εντοπισµό τους.
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Οργανισµός παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας
διατάξεως του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την
παρέκκλιση αυτή. Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
13. Επίδικες υποθέσεις
Υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις αφορώσες κυρίως σφραγισθείσες
επιταγές. Το ουσιαστικό αποτέλεσµα αυτών (είσπραξη) δεν µπορεί να προβλεφθεί.
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Μηχανές γραφείου (4)

Ηλεκτρονικοί
υπολογιστές (5)

Εξοπλισµός
Τηλεπικοινωνιών (6)

Λοιπός εξοπλισµός (7)

Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης (8)

Σύνολο
(Β)(3+4+5+6+7+8)

Σύνολο (Γ) (Α+Β)

Δ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.Ενσώµατα και άυλα πάγια
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συµφωνία των λογαριασµών των ενσωµάτων
παγίων και των άυλων παγίων. Πίνακας µεταβολών ενσώµατων και άυλων παγίων.

0,00
33.410,73
0,00
33.410,73

10%
13.046,45
0,00
13.046,45
0,00
13.046,45

20%
48.839,69
23.294,84
72.134,53
0,00
72.134,53

10%
8.917,46
0,00
8.917,46
0,00
8.917,46

10%
14.409,12
0,00
14.409,12
0,00
14.409,12

10%
191.510,46
39.751,80
231.262,26
0,00
231.262,26

ΣΥΝΟΛΟ Β
310.133,91
63.046,64
373.180,55
0,00
373.180,55

ΣΥΝΟΛΟ Γ
322.279,27
63.046,64
385.325,91
0,00
385.325,91

10.170,27
415,82

29.676,29
414,94

12.565,97
480,45

42.945,75
6.317,54

5.324,79
399,18

14.409,09
0

220.327,21
1.093,50

325.249,10
8.705,61

335.419,37
9.121,43

10.586,09

10.586,09

30.091,23

13.046,42

49.263,29

14.409,09

221.420,71

333.954,71

344.540,80

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.559,27

1.559,27

39.225,84

40.785,11

Έπιπλα (3)

Σύνολο (Α)
(1+2)

Γη (1)

Κτήρια (2)

Ιδιοχρησ/µενα ακίνητα

Αξία κτήσης
Συντελεστής απόσβεσης
Κόστος κτήσης έως 01.01.2017
Προσθήκες 2017 (31.12.2017)
Κόστος κτήσης έως 31.12.2017
Μειώσεις 2017 (31.12.2017)
Κόστος κτήσης έως 31.12.2017
Αποσβέσεις
Σωρευµένες αποσβέσεις
01.01.2017
Αποσβέσεις 2017
Σωρευµένες αποσβέσεις
31.12.2017
Αποµειώσεις
Σωρευµένες αποµειώσεις
01.01.2017
Αποµειώσεις 2017
Σωρευµένες αποµειώσεις
31.12.2017
Αποµειώσεις 2017
Σωρευµένες αποµειώσεις
31.12.2017
Λογιστική αξία 31.12.2017

0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4%
0,00
12.145,36
0,00
12.145,36

ΣΥΝΟΛΟ Α
12.145,36
0,00
12.145,36
0,00
12.145,36

0,00
0,00

10.170,27
415,82

0,00

12.145,36

10%
33.410,73

3.319,50

0,03
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22.871,24

5.723,97

3.193,49

0,03

9.841,55

2.Λογαριασµοί σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή
σηµασίας (παρ. 17 άρθρου 29)
Στο κονδύλι Έξοδα χρήσεως δουλευµένα συµπεριλαµβάνεται ποσό
2.373.303,08 το οποίο αφορά το υπόλοιπο των υποχρεώσεων του
Συνεταιρισµού σε δικαιούχους πνευµατικών δικαιωµάτων. Από
αυτό, ποσό ευρώ 1.603.010,35 αφορά έσοδα του οργανισµού της
χρήσης 2017 τα οποία θα εισπραχθούν και θα διανεµηθούν την
επόµενη.
3. Το ποσόν των χρεωστικών τόκων της περιόδου µε το οποίο
αυξήθηκε

το

κόστος

απόκτησης

αγαθών

και

υπηρεσιών,

σύµφωνα µε το άρθρο 20. (παρ. 18 άρθρου 29)
Ποσόν: 1.639,07€.
4. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29)
Ο µέσος όρος προσωπικού του Οργανισµού κατά την περίοδο 2017
ανήλθε

σε

12

απασχολούµενους

(προηγούµενη

χρήση

9).

To

µισθοδοτικό κόστος ανήλθε στα 375.740,74€.
5. Αµοιβές προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για
συµµετοχή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο (παρ. 25 άρθρου
29)
Δεν καταβλήθηκαν
6. Αµοιβές τρίτων
Οι αµοιβές τρίτων ανήλθαν στο ποσό των 82.872,40€. Τα συνολικά
δικαιώµατα ανήλθαν στα 507.140,59€.
7. Οι παροχές τρίτων
Ανήλθαν στο ποσό των 16.712,95€.
8. Οι φόροι τέλη
Ανήλθαν στο ποσό των 5.344,72€.
9. Διάφορα έξοδα
Ανήλθαν στο ποσό των 73.158,49€.
10. Οι αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις του πάγιου εξοπλισµού ανήλθαν στα 9.121,43€.
11. Ο κύκλος εργασιών – Αποτέλεσµα Χρήσεως.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.449.708,66€.
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12. Μέθοδος µετάβασης στα ΕΛΠ και επιπτώσεις στα κονδύλια των
καταστάσεων (άρθρο 37 παρ. 7 )
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την
31/12/2017, είναι οι τρίτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και σε
πλήρη συµφωνία µε τον Ν.4308/2014. Για τις περιόδους που έληξαν
έως και την 31/12/2014 η Εταιρεία παρουσίασε τις οικονοµικές της
καταστάσεις µε βάση τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγραφόταν από
την ελληνική νοµοθεσία (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο - ΕΓΛΣ).
α) Κονδύλια που παρέµειναν, παρόλο δεν αναγνωρίζονται στο
λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

β) Κονδύλια της προηγούµενης περιόδου 2017 (συγκριτικής)
που ανακατατάχθηκαν.
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια

13. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού ( άρθρο 29 παρ.
7)
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισµού.
Αθήνα, 07/05/2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ657357

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ

ΓΑΝΩΣΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ.Ξ 037143
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Ο Οικονοµικός Διευθυντής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ150443

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Διανοµή σε 1600 µέλη µας.
Βελτίωση του µηχανογραφικού προγράµµατος διανοµής.
Επαφές µε Υπουργεία και φορείς του Δηµοσίου για θέµατα που αφορούν τον
Οργανισµό µας.
Συντήρηση και εµπλουτισµός της Μουσικής Βιβλιοθήκης και συµµετοχή στη Διεθνή
Ένωση Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων (IAML)
Συνεργασία µε την εταιρεία CNR για την είσπραξη των δικαιωµάτων στην Κύπρο.
Σύναψη συµβάσεων µε αντίστοιχους αλλοδαπούς Οργανισµούς
Συµµετοχή στο ΔΣ του GEA δια του Προέδρου µας
Συµµετοχή στους διεθνείς Οργανισµούς AEPO και SCAPR,
Παράσταση σε δικαστήρια κυρίως για σφραγισθείσες επιταγές.
Ενεργός συµµετοχή του τµήµατος Πληροφορικής του “ΑΠΟΛΛΩΝ” στην οµάδα εργασίας που
συντάχθηκε υπό τον ΟΠΙ προκειµένου να δηµιουργηθεί ο Ενιαίος Μορφότυπος κατάθεσης
παιζόµενου ρεπερτορίου από τους χρήστες.
Συνεργασία του τµήµατος Πληροφορικής του “ΑΠΟΛΛΩΝ” µε την επιτροπή της Διεθνούς
Οµοσπονδίας των Ο.Σ.Δ - SCAPR µε σκοπό την καταχώριση και ταυτοποίηση όλων των µελών
του οργανισµού µας στην διεθνή βάση δεδοµένων VRDB2. Στην ίδια βάση δεδοµένων, επίσης
καταχωρίστηκε µε επιτυχία όλο το ήδη υπάρχον ελληνικό ρεπερτόριο των µελών µας και θα
ανανεώνεται συνεχώς προκειµένου οι ανταλλαγή χρηµάτων µεταξύ των ΟΣΔ όλων των χωρών να
γίνεται ταχύτερα και µε την µέγιστη διαφάνεια.
Επαναδηµιουργία της ιστοσελίδας του Οργανισµού µε νέα εµφάνιση και παροχή όλων των
απαραίτητων από τον νόµο πληροφοριών όσο και άλλων σηµαντικών θεµάτων περί του
Συγγενικού Δικαιώµατος και γενικού ενδιαφέροντος των µελών µας.
Επικοινωνία µε ΟΣΔ γειτονικών χωρών, στις οποίες ακούγεται Ελληνικό ρεπερτόριο, µε σκοπό την
υπογραφή συµβάσεων αµοιβαιότητας. (Τουρκία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Βουλγαρία)
Δηµιουργήθηκαν υποδοµές καταχώρισης µελών από εταιρείες εκπροσώπησης (Agents) του
Εξωτερικού και υπεγράφησαν νέου τύπου συµβάσεις προκειµένου τα µέλη τους να εισπράττουν τα
δικαιώµατά τους από τον Οργανισµό µας.
Γίνονται τα απαραίτητα βήµατα προς την σύµπλευση των εργασιών του “ΑΠΟΛΛΩΝ” µε την
GDPR

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Κατά το έτος 2017δεν υπήρξε άρνηση χορήγησης άδειας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Καταστατικά όργανα του Συνεταιρισµού είναι : α) η Γενική Συνέλευση των µελών
του, β) το Διοικητικό Συµβούλιο, και γ) το Εποπτικό Συµβούλιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού απαρτίζεται από όλα τα µέλη
του, τα οποία συµµετέχουν και ψηφίζουν σε αυτή, όπως ορίζει το παρόν
καταστατικό. Κάθε µέλος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµµετέχει µε µία (1) ψήφο,
αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούµενο από άλλο µέλος, βάσει πληρεξουσιότητας. Η
πληρεξουσιότητα παρέχεται µε εξουσιοδότηση. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να
αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώπηση του εξουσιοδοτούντος, καταθέτοντας προς
τούτο τα σχετικά έγγραφα. Κάθε µέλος µπορεί να εκπροσωπήσει έως δύο (2) µέλη.
Κάθε εξουσιοδότηση ισχύει για συγκεκριµένη Γενική Συνέλευση, ο δε
εξουσιοδοτούµενος πληρεξούσιος οφείλει να ψηφίσει σύµφωνα µε τις οδηγίες του
εξουσιοδοτούντος. Η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και ηλεκτρονικώς εξ
αποστάσεως µέσω συστήµατος που εξασφαλίζει τη µυστικότητα της ψήφου, εφ’
όσον αυτό έχει εγκατασταθεί από τον Συνεταιρισµό και το µέλος που επιθυµεί να
ψηφίσει ηλεκτρονικώς έχει προβεί στις απαραίτητες διατυπώσεις ταυτοπροσωπίας.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µια φορά ετησίως και
µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, ύστερα από
πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου, κοινοποιούµενη στα µέλη προ τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης, ταχυδροµικώς ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση όποτε τη συγκαλέσει το
Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει, ορίζοντας συγχρόνως και το θέµα για συζήτηση, το
Εποπτικό Συµβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των µελών του Συνεταιρισµού, αλλά
όχι λιγότερα από τρία µέλη. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστον
προ επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης, ταχυδροµικώς ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Εάν το Διοικητικό Συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη
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Γενική Συνέλευση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή αίτησης για
σύγκλησή της ως ανωτέρω, αποφασίζει σχετικώς το Ειρηνοδικείο της έδρας του
Συνεταιρισµού κατόπιν αιτήσεως των αιτούντων τη σύγκληση.
4. Η πρόσκληση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης αναγράφει τον τόπο, την ηµέρα και
την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση και τα θέµατα που θα συζητηθούν,
αναρτάται δε στον ιστότοπο του Συνεταιρισµού.
5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν κατά την
έναρξη

της

συνεδρίασης

παρίστανται

τα

µισά

τουλάχιστον

µέλη

του

Συνεταιρισµού. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα
από επτά (7) ηµέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, και
αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, εφ’ όσον κατά την
έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των µελών
του Συνεταιρισµού. Εάν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση
συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ηµέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο τόπο
και την ίδια ώρα, και αποφασίζει για όλα τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας
διάταξης, όσα µέλη και εάν παρίστανται, ο αριθµός των οποίων όµως δεν
επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7).
6. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του
Συνεταιρισµού, τη µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας ή της
ευθύνης των συνεταίρων, τον αποκλεισµό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση,
την αναβίωση, τη συγχώνευση του Συνεταιρισµού ή τη µεταβολή του τρόπου
διανοµής των κερδών και την ανάκληση και αντικατάσταση µελών του
Διοικητικού ή του Εποπτικού Συµβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν.
1667/1986 αντιπροσώπων, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των µελών και σε περίπτωση επαναληπτικής
ψηφοφορίας βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα µισά τουλάχιστον µέλη.
Η καταγγελία της σύµβασης ανάθεσης έστω συνεπαγόµενη την απώλεια της
ιδιότητας του µέλους του Συνεταιρισµού ή/και τυχόν καταστατικών του οργάνων
δεν εµπίπτει στην παρούσα παράγραφο.
7. Για τον υπολογισµό των ποσοστών απαρτίας που ορίζονται στο παρόν άρθρο
λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι ηλεκτρονικώς ή µέσω αντιπροσώπου συµµετέχοντες
και ψηφίσαντες, εφ’ όσον έχουν δηλώσει τούτο προσκοµίζοντας τα σχετικά
έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης.
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8. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα µέλη ο πρόεδρος και ο γραµµατέας
της συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ή εάν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή
µέλος αυτού ή εάν δεν παρευρίσκεται κανένας, ένα µέλος του Συνεταιρισµού που
υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της
συνέλευσης και ο γραµµατέας τηρεί τα πρακτικά που υπογράφονται από τον
πρόεδρο και από τον ίδιο. Τα πρακτικά πρέπει να συντάσσονται άµεσα έστω
πρόχειρα εκτός βιβλίου πρακτικών και να αναγιγνώσκονται µεγαλόφωνα εις
επήκοον της συνέλευσης οι αποφάσεις για κάθε θέµα χωριστά, αµέσως µετά τη
λήψη τους, προς επιβεβαίωση της ορθότητας καταγραφής τους. Η τυχόν
αποµαγνητοφώνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης επέχει θέση
πρακτικών.
9. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει και για θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης εάν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η δε σχετική συζήτηση για τα
θέµατα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά εάν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των
µελών αλλά όχι λιγότερο από τρία (3).
10.

Η ψηφοφορία γίνεται δια ανατάσεως της χειρός, εκτός εάν η πλειοψηφία της

Γενικής Συνέλευσης αποφασίσει να γίνει µε ονοµαστική κλήση των παρόντων από
τον πρόεδρο της συνέλευσης ή µυστική. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή
εµπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισµού και ισολογισµού και
για προσωπικά θέµατα, η ψηφοφορία είναι µυστική. Τα µέλη του Διοικητικού και
του Εποπτικού Συµβουλίου δεν έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν στα θέµατα
απαλλαγής από την ευθύνη τους.
11.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία

(δηλ. 50% + 1) του αριθµού των ψηφισάντων µελών. Στον αριθµό των
ψηφισάντων δεν συµπεριλαµβάνονται : 1) όσοι ψήφισαν άκυρα ή λευκό και 2)
όσοι αρνήθηκαν ψήφο.
12.

Στα θέµατα για τα οποία το παρόν άρθρο προβλέπει αυξηµένη απαρτία

απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του Συνεταιρισµού.
13.

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη στο νόµο ή στο καταστατικό είναι

άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο αν εγείρει σχετική αγωγή ένα
µέλος που δεν συµφώνησε ή οποιοδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Η αγωγή
αποκλείεται όταν περάσει ένας (1) µήνας από τότε που λήφθηκε η απόφαση. Η
απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Η Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού είναι το ανώτατο καταστατικό
όργανο και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στον Συνεταιρισµό, εφ’
όσον το παρόν καταστατικό δεν προβλέπει διαφορετικά.
2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως : α) η
τροποποίηση του καταστατικού, β) η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η
διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισµού, γ) η έγκριση και τροποποίηση του
κανονισµού λειτουργίας του Συνεταιρισµού, των γενικών όρων δραστηριότητας
αυτού και του κανονισµού εργασίας του προσωπικού του, δ) η έγκριση και
τροποποίηση του κανονισµού διανοµής, ε) η επιβολή τακτικής ή έκτακτης
εισφοράς είτε προς κάλυψη ζηµιών ή εξόδων διαχείρισης είτε προς διενέργεια
επενδύσεων είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, στ) ο καθορισµός ποσοστού των
εσόδων που αφαιρείται προ της διανοµής για την κάλυψη εξόδων διαχείρισης ή
λοιπών δαπανών, ζ) η µεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισµού, η) η
µεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής µερίδας ή της ευθύνης των συνεταίρων,
θ) ο αποκλεισµός συνεταίρου, ι) η εκλογή, παύση και αντικατάσταση µελών του
Διοικητικού ή του Εποπτικού Συµβουλίου και των κατά το άρθρο 12 του Ν.
1667/1986 αντιπροσώπων, ια) η συµµετοχή σε εµπορικούς, κοινωνικούς,
συνδικαλιστικούς

φορείς

(π.χ.

ενώσεις

ή

οµοσπονδίες

Συνεταιρισµών,

Επιµελητήρια, επαγγελµατικά σωµατεία, οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
δικαιωµάτων, ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης δικαιωµάτων) στο εσωτερικό
και το εξωτερικό, και η αποχώρηση από αυτούς, ιβ) η

έγκριση του

προϋπολογισµού, του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, ιγ) η
απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του Διοικητικού και Εποπτικού
Συµβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του συνεταιρισµού σε δευτεροβάθµιες
συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδ) η έγκριση της αµοιβής ή η παροχή άλλου,
χρηµατικού ή µη, οφέλους στα µέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού
Συµβουλίου, ύστερα από αξιολόγηση της γενικής απόδοσής τους, ιε) η πρόσληψη
γενικού διευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µέλους του
Διοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού ή µη, ο καθορισµός των όρων
εργασίας και η απόλυση αυτού, ιστ) οι βασικές αρχές χρήσης των εισπραχθέντων
ποσών που δεν µπορούν να διανεµηθούν και η χρήση ανά περίπτωση αυτών,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 4481/2017, ιζ) η επενδυτική
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πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώµατα και για τα έσοδα που προκύπτουν από
την επένδυση εσόδων από τα δικαιώµατα, καθώς και η χρήση αυτών, λαµβάνοντας
υπ’ όψιν το άρθρο 17 παρ. 4 του Ν. 4481/2017, ιη) ο τρόπος διαχείρισης των
πιθανών περιπτώσεων που µπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισµού (πολιτική για τη
διαχείριση κινδύνου), ιθ) η έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή
υποθήκευσης ακινήτων, κ) η έγκριση συγχωνεύσεων και συµµαχιών, σύστασης
θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης µετοχών ή δικαιωµάτων
σε άλλες οντότητες, κα) η σύσταση, συµµετοχή, τροποποίηση, αποχώρηση, λύση
πάσης φύσεως και µορφής νοµικών προσώπων, ιδίως οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης ή ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης πνευµατικών ή/και συγγενικών
δικαιωµάτων, της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κβ) η σύσταση ενιαίου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
συγγενικών δικαιωµάτων, κγ) η έγκριση λήψης και χορήγησης δανείων ή της
παροχής ασφάλειας για δάνεια, κδ) η έγκριση των αιτήσεων εγγραφής µελών, κε)
η έγκριση αποφάσεως του Διοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον προβλέπεται από το
παρόν καταστατικό, ιδίως στις περιπτώσεις διαδοχής µέλους, καταγγελίας της
σύµβασης ανάθεσης, επιβολής πειθαρχικής ποινής και έκπτωσης µέλους, κστ) η
κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 του Ν. 4481/2017 όρων και προϋποθέσεων
σχετικά µε τη χορήγηση αδειών µη εµπορικής χρήσης, κζ) ο έλεγχος των
δραστηριοτήτων του Συνεταιρισµού, τουλάχιστον µε τον διορισµό ή την
αποµάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών και την έγκριση της ετήσιας
έκθεσης διαφάνειας, και κη) οποιοδήποτε επί πλέον ζήτηµα προβλέπεται στο
παρόν καταστατικό και στον νόµο.
3. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αναθέτει στο Εποπτικό Συµβούλιο την άσκηση
των

αναφεροµένων στις περιπτώσεις ιη), ιθ), κ) και κγ) της προηγούµενης

παραγράφου του παρόντος άρθρου αρµοδιοτήτων της.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη που εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού, όπως ορίζει το παρόν
καταστατικό. Τα διατελέσαντα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται
απεριορίστως.
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2. Εάν στον Συνεταιρισµό εργάζονται περισσότερα από είκοσι (20) µη µέλη αυτού,
ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται από τους εργαζοµένους σε
ταυτόχρονες εκλογές µε χωριστή κάλπη. Για την εκλογή απαιτείται η υποβολή
υποψηφιότητας στο Διοικητικό Συµβούλιο ενώ εάν λυθεί η εργασιακή σχέση του
µέλους µε τον Συνεταιρισµό αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για
την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, όπως ορίζει το παρόν
καταστατικό.
3. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συµβούλου, το Διοικητικό Συµβούλιο
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά από τις
αρχαιρεσίες και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία από τα τακτικά του µέλη τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα και τον Ταµία.
4. Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής.
5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συνεταιρισµού, ή όπου αλλού
αυτό το ίδιο αποφασίσει, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον µία (1) φορά
µηνιαίως και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος αυτού ή το ζητήσει
εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των µελών του, αλλά όχι λιγότερα από δύο (2) µέλη.
Στην τελευταία περίπτωση, το Διοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και χωρίς
πρόσκληση του Προέδρου αυτού, σύµφωνα µε τη σχετική κλήση των αιτούντων
µελών, εάν ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
επίδοση σχετικής αιτήσεως προς αυτόν, µνηµονευόµενου τούτου στην προς τα
µέλη του κλήση των καλούντων µελών. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προ δύο (2)
ηµερών τουλάχιστον. Η πρόσκληση περιέχει τα ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης,
σε περίπτωση όµως καθολικής απαρτίας δύναται να συζητηθεί και να ληφθεί
απόφαση για οποιοδήποτε ζήτηµα.
6. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει
εξ αποστάσεως, ακόµη και τηλεφωνικώς, η δε σχετική απόφαση υπογράφεται δια
περιφοράς.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη, εν όλω ή
εν µέρει, ήτοι κάποιο(-α) των µελών µε φυσική παρουσία και κάποιο(-α) των
µελών µε ηλεκτρονικά µέσα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται, εάν η οικεία
συνεδρίαση

θα

πραγµατοποιηθεί

µε

τηλεδιάσκεψη.

Η

τηλεδιάσκεψη

πραγµατοποιείται στο διαδίκτυο µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και την
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αξιοποίηση εφαρµογών άµεσης ανταλλαγής µηνυµάτων, λ.χ. Windows Live
Messenger, Yahoo Messenger. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου, ή ο
αναπληρωτής του, οφείλει, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, να έχει
ενεργοποιήσει

την

επιλογή

«τήρηση

ιστορικού

συνοµιλιών»

στη

χρησιµοποιούµενη εφαρµογή. Στην πρόσκληση πρέπει να περιλαµβάνεται
αναφορά στον εκτεθέντα τρόπο τέλεσης της τηλεδιάσκεψης. Η συµµετοχή µέλους
µε τηλεδιάσκεψη λαµβάνεται υπ’ όψιν για τον καθορισµό των ποσοστών της
απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπει το παρόν άρθρο.
8. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν τα παρόντα
µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώµη υπέρ της οποίας τάχθηκε η ψήφος του
προέδρου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συµβουλίου συνοπτικώς και υπογράφεται από τα µέλη. Άρνηση
υπογραφής δεν επιτρέπεται, καταχωρείται όµως η γνώµη διαφωνούντος µέλους,
εφ’ όσον αυτό το επιθυµεί. Τυχόν αποµαγνητοφώνηση της συνεδρίασης επέχει
θέση πρακτικού.
9. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει
δικαίωµα ψήφου όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν άµεσα αυτό, σύζυγο ή
συγγενή του πρώτου βαθµού. Εάν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου έχει εκλεγεί
ως Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισµού ή συνδέεται µε εργασιακή σχέση ή
σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών µε τον Συνεταιρισµό, ουδόλως θίγεται το
δικαίωµα ψήφου και συµµετοχής του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού
Συµβουλίου.
10.

Το Διοικητικό Συµβούλιο διοικεί, εκπροσωπεί και δεσµεύει τον Συνεταιρισµό,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Το Διοικητικό Συµβούλιο
µπορεί να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα µέλη του, στον
Γενικό Διευθυντή (πέρα από τις αρµοδιότητές του κατά το παρόν, τους
κανονισµούς, τις αποφάσεις των οργάνων του Συνεταιρισµού και τη µε αυτόν
συναφθείσα σύµβαση), στον οικονοµικό διευθυντή, στον προϊστάµενο του
λογιστηρίου ή σε άλλον υπάλληλο ή συνεργάτη προστηθέντα του Συνεταιρισµού,
καθορίζοντας κατά περίπτωση την έκταση της ανάθεσης, εκτός εάν η άσκηση των
µεταβιβαζοµένων αρµοδιοτήτων περιλαµβάνεται σε κανονισµό του Συνεταιρισµό
ή η παρασχεθείσα εξουσιοδότηση είναι γενική.
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11.

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να καταβάλουν την επιµέλεια

που επιδεικνύουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων
του Συνεταιρισµού, υπέχουν έναντι του Συνεταιρισµού υποχρέωση πίστεως,
εχεµύθειας και απαγόρευσης ανταγωνισµού για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα
του µέλους.
12.

Το αξίωµα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τιµητικό και κατά

συνέπεια οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν αµείβονται. Τα µέλη δικαιούνται των
δαπανών οδοιπορικών και εξόδων που καταβάλλουν για την εκτέλεση των
καθηκόντων και εντολών τους. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει για την
αποζηµίωση υπηρεσιών εντός ή εκτός έδρας εάν αυτές απαιτούν ιδιαίτερη
προσπάθεια. Η τυχόν αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δεν
συνιστά µισθό και δεν δηµιουργεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ήτοι δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
13.

Τα µέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου καθώς και οι

αντιπρόσωποι του συνεταιρισµού δεν ψηφίζουν επί θεµάτων που τους αφορούν
ούτε συµµετέχουν στις σχετικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, παρά
µόνον για την παροχή διευκρινίσεων.
14.

Εφ’ όσον µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει σύµφωνα

µε το παρόν καταστατικό, αναληρώνεται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού µέλους σε
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις. Η διάρκεια της αναπλήρωσης ουδέποτε
υπερβαίνει τη θητεία των λοιπών µελών του οργάνου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που
αφορά στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Συνεταιρισµού και την εν γένει
επιδίωξη των σκοπών του. Το Διοικητικό Συµβούλιο υλοποιεί τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης των µελών του Συνεταιρισµού και αποφασίζει για κάθε
ζήτηµα που αφορά στον Συνεταιρισµό, εκτός εκείνων που εµπίπτουν στην
αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και του Εποπτικού
Συµβουλίου, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό.
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2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου ανήκουν ιδίως : α) η
µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία του Συνεταιρισµού, την εφαρµογή των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, τη λειτουργία των λοιπών οργάνων και
επιτροπών του Συνεταιρισµού και την παρακολούθηση εκπλήρωση των
εργασιακών καθηκόντων ή έργων εκ µέρους του προσωπικού ή προστηθέντων του
Συνεταιρισµού, β) η σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και
ο καθορισµός των θεµάτων που θα συζητηθούν σε αυτές, γ) η έγκαιρη κατάρτιση
του ετήσιου ισολογισµού και διοικητικού απολογισµού και η σύνταξη
προϋπολογισµού και προγράµµατος εργασιών του επόµενου έτους, δ) η κατ’
αρχήν έγκριση της εγγραφής και διαγραφής µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, ε) η καταγγελία των συµβάσεων ανάθεσης, στ) η εκλογή
εκπροσώπων στο Διοικητικό και Εποπτικό Συµβούλιο ενιαίου οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης µε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης
συγγενικών δικαιωµάτων και η τροποποίηση του καταστατικού αυτού, ζ) η
µεταφορά της εγκατάστασης του Συνεταιρισµού εντός των ορίων της έδρας του, η)
ο καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων σύµφωνα µε τους οποίους οι
χρήστες δικαιούνται να ασκούν νοµίµως τις εξουσίες που απορρέουν από τα
διαχειριζόµενα από τον Συνεταιρισµό δικαιώµατα, απαιτώντας εύλογη αµοιβή
κατ’ άρθρο 49 του Ν.2121/1993, καταρτίζοντας και δηµοσιοποιώντας προς τούτο
αναλυτικό αµοιβολόγιο, θ) η κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία συµβάσεων µε
τους χρήστες ή και αντιπροσωπευτικές ενώσεις ή οντότητες αυτών για τους όρους
εκµετάλλευσης των ερµηνειών/εκτελέσεων και εν γένει των αντικειµένων
προστασίας, καθώς και για την οφειλόµενη εύλογη αµοιβή, ποσοστιαία, κατ’
αποκοπήν ή ελάχιστη, ι) η κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία συµβάσεων
µονοµερούς ή αµοιβαίας εκπροσώπησης µε αλλοδαπούς φορείς συλλογικής
διαχείρισης δικαιωµάτων για τη διαχείριση, προστασία, είσπραξη και διανοµή των
δικαιωµάτων των δικαιούχων, ια) κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια
για τη νόµιµη προστασία των δικαιωµάτων των δικαιούχων που του έχουν
αναθέσει τη διαχείριση και προστασία των ερµηνειών τους, ασκώντας κάθε ένδικο
βοήθηµα ή µέσο ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής, της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, ιδίως υποβάλλοντας αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων, εγείροντας
αγωγές, ασκώντας ένδικα µέσα, υποβάλλοντας µηνύσεις ή εγκλήσεις και
παριστάµενος ως πολιτικώς ενάγων, ζητώντας την απαγόρευση πράξεων που
προσβάλλουν το δικαίωµα ως προς τις εξουσίες που του έχουν ανατεθεί, ιδίως την
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κατάσχεση παράνοµων αντιτύπων ή τη δικαστική µεσεγγύηση των εµπορευµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 64 του Ν. 2121/1993, ιβ) η διενέργεια, µε σύµπραξη της
δηµόσιας αρχής ή κατά τη διαδικασία του άρθρου 64 του Ν. 2121/1993, των
αναγκαίων ελέγχων σε καταστήµατα πώλησης ή ενοικίασης ή δανεισµού
αντιτύπων των υλικών φορέων µε την εγγραφή των ερµηνειών/εκτελέσεων από τις
οποίες απορρέουν δικαιώµατα που διαχειρίζεται και προστατεύει ο Συνεταιρισµός
ή δηµόσιας εκτέλεσης των εν λόγω εγγεγραµµένων ερµηνειών/εκτελέσεων,
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν οι σχετικές πράξεις ή παραλείψεις προσβάλλουν
τα δικαιώµατα των µελών του, των επωφελουµένων δικαιούχων και εκείνων των
εκπροσωπουµένων φορέων, ιγ) η κατάρτιση, τροποποίηση ή καταγγελία πάσης
φύσεως συµβάσεων µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
η αποδοχή ή απόρριψη δωρεών, χορηγιών, επιδοτήσεων, οικονοµικών ή άλλων
ενισχύσεων από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής,
ιδ) η νόµιµη εκπροσώπηση του Συνεταιρισµού, υπό την επιφύλαξη µεταβίβασης
αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, ιε) η διαπίστωση εξόδου
δικαιούχου ή έκπτωσης µέλους, κατά τα οριζόµενα στο παρόν καταστατικό, ιστ) η
επιβολή πειθαρχικής ποινής, ιζ) η απάντηση σε καταγγελίες διαµαρτυρίες ή
παράπονα εκ µέρους δικαιούχων, χρηστών, καθώς και οργανισµών συλλογικής
διαχείρισης δικαιωµάτων ή ενώσεων αυτών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής στο
πλαίσιο συµβάσεων µονοµερούς ή αµοιβαίας εκπροσώπησης που έχει συνάψει ο
Συνεταιρισµός µε τους τελευταίους, σχετικά µε κάθε ζήτηµα που άπτεται του
σκοπού, της λειτουργίας και των αρµοδιοτήτων αυτού, ιδίως δε για ζητήµατα
συµβάσεων

ανάθεσης

διαχείρισης

δικαιωµάτων,

όρων

εισδοχής

µελών,

εισπράξεων, κρατήσεων και διανοµών δικαιωµάτων, αµοιβολογίου εύλογης
αµοιβής και διαπραγµάτευσης, ιη) η διαπίστωση της συνδροµής των
προϋποθέσεων διατήρησης της ιδιότητας του µέλους νοµικού προσώπου, ιθ) η
διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων διαδοχής δικαιούχων φυσικών ή
νοµικών προσώπων, σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό, κ) η αγορά κινητών και
αναλωσίµων

και

η

πληρωµή

εξόδων

διοίκησης

και

λειτουργίας

του

Συνεταιρισµού, κα) η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση
του κανονισµού διανοµής, του κανονισµού λειτουργίας του Συνεταιρισµού και του
κανονισµού εργασίας του προσωπικού του, κβ) η τήρηση τραπεζικών
λογαριασµών επ’ ονόµατι του Συνεταιρισµού, τους οποίους διαχειρίζεται
καταθέτοντας χρηµατικά ποσά, διενεργώντας πληρωµές και προβαίνοντας σε
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αναλήψεις χωρίς περιορισµό, πάντοτε για νόµιµη αιτία, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου ή ο γενικός ή ο οικονοµικός διευθυντής ή ο προϊστάµενος
λογιστηρίου του Συνεταιρισµού, ο καθένας χωριστά, κατόπιν εφ’ άπαξ γενικής
εξουσιοδοτήσεως

του

Διοικητικού

Συµβουλίου,

η

έκδοση,

αποδοχή,

οπισθογράφηση και λήψη προς είσπραξη υπό τους εν λόγω όρους επιταγών και
συναλλαγµατικών, κγ) η πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού του Συνεταιρισµού, µέλους αυτού ή µη, κδ) η
εισήγηση προς τη Γενική Συνέλευση πρόσληψης Γενικού Διευθυντή, µέλους του
Διοικητικού Συµβουλίου ή µη, ανανέωσης ή καταγγελίας της συµβάσεως αυτού,
κε) η παροχή κάθε συνδροµής στον Γενικό Διευθυντή αλλά και η παρακολούθηση
τήρησης εκ µέρους του, του καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του
Συνεταιρισµού, κστ) ο ορισµός εκπροσώπων του Συνεταιρισµού σε συνέδρια και
επιτροπές, κζ) ο ορισµός υπευθύνου επεξεργασίας και ασφαλείας προσωπικών
δεδοµένων, όπως προβλέπει ο νόµος και το παρόν καταστατικό, κη) η
εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, κθ) οποιοδήποτε επί πλέον
ζήτηµα προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και στον νόµο.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία (3) µέλη που εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση των µελών του Συνεταιρισµού, όπως ορίζει το παρόν
καταστατικό. Τα διατελέσαντα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου επανεκλέγονται
απεριορίστως. Το ίδιο πρόσωπο δεν µπορεί να µετέχει ταυτοχρόνως και στο
Διοικητικό Συµβούλιο και στο Εποπτικό Συµβούλιο. Τα µέλη του Διοικητικού και
Εποπτικού Συµβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής δεν επιτρέπεται να έχουν µεταξύ
τους συγγένεια µέχρι δευτέρου βαθµού. Τα εξερχόµενα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου δεν δύνανται να εκλεγούν µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου πριν γίνει
εκκαθάριση της διαχείρισης αυτών και απαλλαγούν από κάθε ευθύνη από τη
Γενική Συνέλευση.
2. Με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συµβούλου, το Εποπτικό Συµβούλιο
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά από τις
αρχαιρεσίες και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία από τα τακτικά του µέλη τον
Πρόεδρο.
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3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου είναι τετραετής.
4. Το Εποπτικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερις
(4) φορές ετησίως στην έδρα του Συνεταιρισµού, ή όπου αλλού αυτό το ίδιο
αποφασίσει, και σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος αυτού ή το ζητήσουν
εγγράφως δύο (2) µέλη του. Στην τελευταία περίπτωση, το Εποπτικό Συµβούλιο
συνέρχεται και χωρίς πρόσκληση του Προέδρου αυτού, σύµφωνα µε τη σχετική
κλήση των αιτούντων µελών, εάν ο Πρόεδρος δεν το συγκαλέσει εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών από την επίδοση σχετικής αιτήσεως προς αυτόν, µνηµονευόµενου
τούτου στην προς τα µέλη του κλήση των καλούντων µελών. Η πρόσκληση
κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου, προ δύο (2) ηµερών τουλάχιστον. Η πρόσκληση περιέχει τα
ζητήµατα της ηµερήσιας διάταξης, σε περίπτωση όµως καθολικής απαρτίας
δύναται να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για οποιοδήποτε ζήτηµα. Οι
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 7 του παρόντος καταστατικού για συνεδρίαση µέσω
τηλεδιάσκεψης εφαρµόζονται αναλόγως.
5. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν τα παρόντα
µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση µέλους δεν επιτρέπεται. Οι
αποφάσεις λαµβάνονται µε απλή (σχετική) πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η γνώµη υπέρ της οποίας τάχθηκε η ψήφος του
προέδρου. Οι συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών
του Εποπτικού Συµβουλίου συνοπτικώς και υπογράφεται από τα µέλη. Άρνηση
υπογραφής δεν επιτρέπεται, καταχωρείται όµως η γνώµη διαφωνούντος µέλους,
εφ’ όσον αυτό το επιθυµεί. Τυχόν αποµαγνητοφώνηση της συνεδρίασης επέχει
θέση πρακτικού.
6. Το Εποπτικό Συµβούλιο : α) ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου και
του Γενικού Διευθυντή και κάθε προσώπου που ασκεί διοικητικό ή διευθυντικό
έργο στον Συνεταιρισµό, β) παρακολουθεί την τήρηση των διατάξεων του νόµου,
του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, γ) ασκεί τις
αρµοδιότητες που του µεταβίβασε η Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 20
παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, δ) έχει κάθε άλλη αρµοδιότητα προβλέπει το
άρθρο 10 του Ν. 4481/2017 και το παρόν καταστατικό.
7. Το Εποπτικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα και καθήκον να λαµβάνει γνώση
οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισµού, να διενεργεί
λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιµο, και να
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παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισµού. Για την άσκηση του
συνόλου των αρµοδιοτήτων του, το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να εξουσιοδοτεί
ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές ή λογιστές ή νοµικούς, της διακριτικής του
ευχέρειας και επιλογής, µε δαπάνες που βαρύνουν τον Συνεταιρισµό, µέχρι
ποσοστό 3% των ετήσιων διαχειριστικών εξόδων κατά περίπτωση.
8. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων εκ µέρους του Διοικητικού Συµβουλίου,
το Εποπτικό Συµβούλιο µπορεί να προσφεύγει στη διαδικασία των άρθρων 43 και
46 έως 47 ή 51 του ν. 44817/2017 ή εάν διαπιστώσει παραβάσεις του νόµου, του
καταστατικού και των αποφάσεων των οργάνων του Συνεταιρισµού ή παρατυπίες
ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο Διοικητικό Συµβούλιο την επανόρθωσή
τους και συγκαλεί την Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές
παραβάσεις ή παρατυπίες που µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του
Συνεταιρισµού.
9. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσµα, υπέχουν έναντι
του

Συνεταιρισµού

υποχρέωση

πίστεως,

εχεµύθειας

και

απαγόρευσης

ανταγωνισµού για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του µέλους.
10.

Το αξίωµα των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου είναι τιµητικό και κατά

συνέπεια οι υπηρεσίες που προσφέρουν δεν αµείβονται. Τα µέλη δικαιούνται των
δαπανών οδοιπορικών και εξόδων που καταβάλλουν για την εκτέλεση των
καθηκόντων και εντολών τους. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει για την
αποζηµίωση υπηρεσιών εντός ή εκτός έδρας εάν αυτές απαιτούν ιδιαίτερη
προσπάθεια. Η τυχόν αποζηµίωση των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου δεν
συνιστά µισθό και δεν δηµιουργεί σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ήτοι δεν
συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
11.

Εφ’ όσον µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου παραιτηθεί ή εκπέσει σύµφωνα

µε το παρόν καταστατικό, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωµατικό µέλος.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού µέλους σε
τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις. Η διάρκεια της αναπλήρωσης ουδέποτε
υπερβαίνει τη θητεία των λοιπών µελών του οργάνου.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ Η
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ συγκρότησε το 2011 µαζί µε τον GRAMMO και τον ΕΡΑΤΩ τον
GEA ο οποίος εισπράττει και αποδίδει στους τρεις Οργανισµούς τα δικαιώµατα του
άρθρου 49 του ν. 2121/1993. Στον GEA ο ΑΠΟΛΛΩΝ συµµετέχει κατά 25% ως
προς τη διανοµή των δικαιωµάτων αλλά και τη διοίκηση του. (άρθρα 4,5,6,7και 14
παρ.1 του καταστατικού του GEA).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 1 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4481/2017 ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ
Κατά το έτος 2017 στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 4481/2017 κατεβλήθησαν ως καθαρές
αµοιβές 87.432,66 Ευρώ.
Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου δεν εισέπραξαν
οποιοδήποτε ποσόν για αµοιβές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ εισέπραξε από τον GEA, στον οποίο έχει αναθέσει την είσπραξη των
δικαιωµάτων του άρθρου 49 ν. 2121/1993 για την κατηγορία αυτή 1.150.000,00
Ευρώ το έτος 2016 και 1.250.000,00 Ευρώ το έτος 2017.
Για δικαιώµατα του άρθρου 18 ν.2121/1993 εισέπραξε 44.122,83 Ευρώ το έτος 2016
και 65.916,86 Ευρώ το έτος 2017.
Δεν υπήρξαν έσοδα από επενδύσεις το έτος 2017, δεδοµένου ότι όλα τα έσοδα
παρέµειναν σε άτοκο λογαριασµό όψεως που τηρείται στην ALPHA BANK.
Οι λειτουργικές και χρηµατοδοτικές δαπάνες του έτους 2017 παρουσιάζονται στην
κατάσταση λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως και είναι
4 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι - Τέλη
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα Ταξιδίων
Έξοδα Προβολής & Διαφήµισης
Συνδροµές-Εισφορές

375.740,74
82.872,40
16.712,95
5.344,72
15.570,67
4.370,70
26.946,55
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Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Έντυπα & Γραφική Υλη
Υλικά άµεσης ανάλωσης
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Διάφορα Έξοδα
Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Αποσβέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

9.600,00
977,96
1.554,34
0,00
14.138,27

73.158,49
2.639,17
9.121,43
565.589,90

Όλες οι δαπάνες αφορούν στη διαχείριση των δικαιωµάτων, είναι έµµεσες και
εξυπηρετούν τους σκοπούς του Οργανισµού. Γίνονται και βαρύνουν αναλογικά όλα
τα έσοδα του Συνεταιρισµού και κατανέµονται συµµέτρως στα έσοδα των δύο
κατηγοριών ( δικαιώµατα άρθρου 18 και δικαιώµατα άρθρου 49 ν.2121/1993)
Σύµφωνα µε το καταστατικό διανέµονται οι εισπράξεις του Συνεταιρισµού αφού
αφαιρεθούν οι λειτουργικές και τυχόν λοιπές δαπάνες.
Στην παρούσα χρήση δεν υπήρξαν έσοδα από επενδύσεις. Αν υπάρξουν έσοδα από
επενδύσεις, όπως συνέβη σε παλαιότερες χρήσεις, αυτά µειώνουν στο σύνολο τους
τις δαπάνες.
Οι πόροι που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών ήσαν µέρος των
εισπραχθέντων δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το καταστατικό µας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε ως κρατήσεις νοείται το σύνολο των δαπανών που αφαιρείται
από το σύνολο των εισπράξεων, ώστε το υπόλοιπο να αποτελεί το προς διανοµή
ποσόν.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε τα άρθρα 18 § 3 και 53 § 6 του Ν. 4481/2017, τα τεθέντα όρια
κρατήσεων για έξοδα διαχείρισης επί του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων από
δικαιώµατα (για µη νεοσυσταθέντες ΟΣΔ) διαµορφώνονται ως εξής : σε ποσοστό
25% από 1-11-2017 (ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου) έως 31-10-2018, σε
ποσοστό 22% από 1-11-2018 έως 31-10-2019 και σε ποσοστό 20% από 1-11-2019
και εφ’εξής.
Συνεπώς, ανά χρήση / ηµερολογιακό έτος, τα σχετικά όρια διαµορφώνονται ως
εξής : για τους δύο τελευταίους µήνες του έτους 2017 σε ποσοστό ύψους 25%, για το
έτος 2018 [25% x 10 µήνες + 22% x 2 µήνες =] σε ποσοστό ύψους 24,5%, για το έτος
2019 [22% x 10 µήνες + 20% x 2 µήνες =] σε ποσοστό ύψους 21,66% και για το έτος
2020 σε ποσοστό ύψους 20%.
Το έτος 2017 ήταν το πρώτο έτος εφαρµογής του Ν. 4481/2017 (ίσχυσε τους
δύο τελευταίους µήνες µόνον) και ενώ η κοινή λογική υπαγόρευε την εξαίρεση της εν
λόγω χρήσεως από την εφαρµογή της σχετικής πρόβλεψης περί ορίου δαπανών,
δεδοµένου ότι τα οικονοµικά στοιχεία εξάγονται σε ετήσια βάση και οι σχετικές
δαπάνες είχαν στο µεγαλύτερο µέρος ήδη συντελεστεί (βάσει του προϋπολογισµού
εκάστου ΟΣΔ) ενώ αναµενόταν η απόδοση αυτών, ο νοµοθέτης ουδέν προέβλεψε
σχετικώς.
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Εποµένως, βάσει των αρµοδίως εγκριθεισών από τη ΓΣ των µελών του
οικονοµικών καταστάσεων του «ΑΠΟΛΛΩΝ» για το έτος 2017, το ποσοστό των
κρατήσεων για έξοδα διαχείρισης επί του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων από
δικαιώµατα ανήλθε σε ετήσια βάση σε ποσοστό ύψους 38,95% ενώ αναλογικώς για
την χρονική περίοδο από 1-11-2017 έως 31-12-2017 (οπότε άρχισε το πρώτον να
εφαρµόζεται ο Ν. 4481/2017) ανήλθε σε ποσοστό [38,95 : 6 =] 6,49%.
Επίσης, βάσει των αρµοδίως εγκριθεισών από τη ΓΣ των µελών του
οικονοµικών καταστάσεων του «GEA» για το έτος 2017, το ποσοστό των κρατήσεων
για έξοδα διαχείρισης επί του ποσού των ακαθαρίστων εσόδων από δικαιώµατα
ανήλθε σε ετήσια βάση σε ποσοστό ύψους 24,01% ενώ αναλογικώς για την χρονική
περίοδο από 1-11-2017 έως 31-12-2017 (οπότε άρχισε το πρώτον να εφαρµόζεται ο
Ν. 4481/2017) ανήλθε σε ποσοστό [24,01 : 6 =] 4,00%.
Ως γνωστόν, στον «ΑΠΟΛΛΩΝ» αναλογεί ποσοστό 25% ή ¼ των εσόδων και
εξόδων του ενιαίου ΟΣΔ «GEA» βάσει και της συµµετοχής του στο εταιρικό
κεφάλαιο του εν λόγω Οργανισµού, ήτοι εν προκειµένω τα ανωτέρω ποσοστά
διαµορφώνονται σε ποσοστό ύψους [24,01 : 4 =] 6,00% ενώ αναλογικώς για την
χρονική περίοδο από 1-11-2017 έως 31-12-2017 (οπότε άρχισε το πρώτον να
εφαρµόζεται ο Ν. 4481/2017) σε ποσοστό ύψους [6,00 : 6 =] 1,00%.
Εν όψει των ανωτέρω, η υπέρβαση του τεθέντος ορίου (25%)
διαµορφώνεται ως εξής : σε ετήσια βάση σε ποσοστό ύψους [38,95 – 25 =] 13,95%
ενώ αναλογικώς για την χρονική περίοδο από 1-11-2017 έως 31-12-2017 (οπότε
άρχισε το πρώτον να εφαρµόζεται ο Ν. 4481/2017) σε ποσοστό ύψους [13,95 : 6 =]
2,32%.
Συνυπολογιζοµένου του ποσοστού δαπανών του ενιαίου ΟΣΔ «GEA», η
υπέρβαση του τεθέντος ορίου (25%) διαµορφώνεται ως εξής : σε ετήσια βάση σε
ποσοστό ύψους [38,95 – 25 = 13,95 + 6,00 =] 19,95% ενώ αναλογικώς για την
χρονική περίοδο από 1-11-2017 έως 31-12-2017 (οπότε άρχισε το πρώτον να
εφαρµόζεται ο Ν. 4481/2017) σε ποσοστό ύψους [13,95 : 6 =] 2,32 + 1,00 =] 3,32%.
Ως γνωστόν, σύµφωνα µε το άρθρο 18 § 3 του Ν. 4481/2017 «Εύλογη
υπέρβαση του ορίου επιτρέπεται ύστερα από σχετική οικονοµοτεχνική µελέτη, την
κατάρτιση της οποίας µπορεί να ζητήσει το διοικητικό συµβούλιο του οργανισµού
συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από πρόταση του εποπτικού συµβουλίου, που είναι
δεσµευτική και µόνο εάν τα αποτελέσµατα της µελέτης γίνουν δεκτά από το εποπτικό
συµβούλιο».
Πράγµατι, στην προκειµένη περίπτωση, µε την από 15-5-2018 οµόφωνη
απόφασή του το Εποπτικό Συµβούλιο του «ΑΠΟΛΛΩΝ» ζήτησε από το ΔΣ του
Οργανισµού την ανάθεση εκπόνησης οικονοµοτεχνικής µελέτης «µε αντικείµενο τη
διαπίστωση του κατά πόσον είναι εύλογη η υπέρβαση του ύψους των εξόδων
διαχείρισης κατά το έτος 2017 αναφορικά µε τις τεκµηριωµένες και δικαιολογηµένες
δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωµάτων του Ν. 2121/1993». Το Διοικητικό
Συµβούλιο του «ΑΠΟΛΛΩΝ» µε την από 17-5-2018 οµόφωνη απόφασή του
αποδέχθηκε την εν λόγω πρόταση και ανέθεσε την εκπόνηση της εν λόγω µελέτης
στον Ευάγγελο Αλεξανδρόπουλο. Κατέθηκε η σχετική από 28-5-2018
οικονοµοτεχνική µελέτη στο ΔΣ που τη διαβίβασε άµεσα στο ΕΣ, το οποίο ενέκρινε
τις διαπιστώσεις της κρίνοντας εύλογη και προς το συµφέρον των δικαιούχων τη
σχετική υπέρβαση του ορίου µε την από 30-5-2018 οµόφωνη σπόφασή του.
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Σύµφωνα µε την οµοφώνως εγκριθείσα ως άνω οικονοµοτεχνική µελέτη, η ως
άνω υπέρβαση κρίνεται εύλογη και προς το συµφέρον των δικαιούχων λαµβάνοντας
ιδίως υπ’ όψιν τις εξής παραµέτρους : την αυξητική πορεία των εισπράξεων από την
εύλογη αµοιβή του άρθρου 49 Ν. 2121/1993 την τελευταία 5ετία, την προσδοκώµενη
θεαµατική αύξηση των εσόδων βάσει του άρθρου 18 Ν. 2121/1993, τον λόγο της
µισθοδοσίας του προσωπικού του Οργανισµού σε σχέση µε τις δαπάνες διαχείρισης
(67,23%), τους χαµηλούς µισθούς του προσωπικού εν αντιθέσει µε άλλους ΟΣΔ, τις
ιδιαίτερες δυσκολίες διανοµής των εισπραχθέντων δικαιωµάτων στους µουσικούς
(εκτελεστές µουσικών οργάνων), δεδοµένου ότι σε κάθε ηχογράφηµα συµµετέχουν
πολλοί δικαιούχοι µουσικοί ενώ η σχετική τεκµηρίωση βάσει του καταλόγου έργων
(ρεπερτορίου) που υποβάλλουν στον Οργανισµό τα µέλη συχνά είναι ελλιπής, χρήζει
δε ιδιαζούσης επεξεργασίας από ειδικευµένο προσωπικό µε τη χρήση ειδικού
λογισµικού, προκειµένου η διανοµή να είναι δίκαιη. Εκφράζεται δε η βάσιµη
προσδοκία ότι σύντοµα η σχέση των εξόδων διαχείρισης σε σχέση µε τα έσοδα θα
διαµορφωθεί εντός των προβλεποµένων από τον νόµο ορίων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
Το συνολικό ποσό που αναλογεί σε δικαιούχους κατά την διανοµή των δικαιωµάτων
που έγινε στα τέλη του 2017 και αφορά σε δικαιώµατα του έτους 2015 και
προγενεστέρων ετών, τα οποία εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017 ανέρχεται σε
572.042,62 Ευρώ. Από αυτά 508.668,04 σε µέλη µας και 63.374,58 σε µη µέλη, των
οποίων τα ρεπερτόρια έχουµε εντοπίσει εµείς, καταχωρώντας δικαιούχους όταν τα
µέλη µας προσκοµίζουν αντίγραφο παραγωγών (label copy) που περιλαµβάνει εκτός
από τους δικαιούχους µας και άλλους εκτελεστές, οι οποίοι δεν έχουν έλθει να
εγγραφούν ως µέλη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2015 79.174,59
ΕΤΟΥΣ 2014 35.044,11
ΕΤΟΥΣ 2013 41.923,51
ΣΥΝΟΛΟ 156.142,21
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2015 93.528,18
ΕΤΟΥΣ 2014 70.487,46
ΣΥΝΟΛΟ
164.015,63
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ,
ΜΠΑΡ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΚΛΠ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ, ΚΛΠ 92.662,10
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
89.222,10
ΣΥΝΟΛΟ
181.884,78
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟΥ 18 Ν.2121/1993 70.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 156.142,21+164.015,63+181.884,78+70.000,00=572.042,62

Το συνολικό ποσό που κατεβλήθη σε δικαιούχους κατά την περίοδο της διανοµής των
παραπάνω δικαιωµάτων και έως την 31/12/2017 ανήλθε σε 434.785,28 Ευρώ.
Οι πληρωµές γίνονται ανά έτος. Κατά την χρήση αυτή, όπως και οι προηγούµενες
διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, µε δεδοµένο ότι παρέχεται η δυνατότητα
στα µέλη να προσέρχονται για είσπραξη των ποσών που τους αναλογούν όποτε
δύνανται ή επιθυµούν. Η πρόσκληση απευθύνεται στα µέλη άπαξ του έτους και αφού
το µηχανογραφικό τµήµα επεξεργασθεί τα ρεπερτόρια σε σχέση µε τις playlists. Στην
χρήση αυτή η διανοµή άρχισε τον Δεκέµβριο 2017. Σηµειώνεται πάντως πως ικανός
αριθµός δικαιούχων προσήλθε µετά την 31/12/2017 και εισέπραξε δικαιώµατα της εν
λόγω διανοµής, όπως και άλλο ποσοστό προσήλθε, εντός του 2017 και πριν την
διανοµή αυτή, για να εισπράξει δικαιώµατα παρελθουσών διανοµών.
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ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δεν έχουν προσδιορισθεί οι δικαιούχοι για τα έτη 2016 και 2017 τα παρακάτω ποσά:
Έτος 2016
α) από τον GEA δικαιώµατα άρθρου 49 Ν.2121/93
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
GEA
0,00
314584,20
5817,81
5213,30
599,66
3437,50
4270347,53
4600000,00

ΠΗΓΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΞΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΞΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
WEB RADIOS
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

β) Δικαιώµατα άρθρου 18 Ν.2121/93

ΚΑΘΑΡΑ –
ΕΞΟΔΑ GEA
24,21%
0,00
238423,37
4409,32
3951,16
454,48
2605,28
3236496,39
3486340,00

ΑΠΟΛΛΩΝ 25%
0,00
59605,84
1102,33
987,79
113,62
651,32
809124,10
871585,00

44.122,83

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2016 871.585,00 + 44.122,83 = 915.707,83
Έτος 2017
α) από τον GEA δικαιώµατα άρθρου 49 Ν.2121/93 για τα έτη 2016 και 2017

ΠΗΓΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΞΕΝΟΥ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟΥ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΞΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
WEB RADIOS
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

β) Δικαιώµατα άρθρου 18 Ν.2121/93

ΚΑΘΑΡΑ –
ΕΞΟΔΑ GEA
26,02%

ΑΠΟΛΛΩΝ
25%

GEA 2016

GEA 2017

2016+2017
GEA

313891,78

18421,86

332313,64

245845,63

61461,41

315.491,66

337.644,19

653135,85

483189,90

120797,48

108.771,87

22.500,00

131271,87

97114,93

24278,73

78.103,34

1.677,54

79780,88

59021,90

14755,47

31.502,47

2.295,00

33797,47

25003,37

6250,84

20.200,94

1.062,50

21263,44

15730,69

3932,67

3748436,85

3748436,85

2773093,58

693273,40

4132037,94

5000000,00

3699000,00

924750,00

867962,06

65.916,86

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2017 924.750,00 +65.916,86 = 990.666,86
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 915.707,83+ 990.666,86 =1.906.374,69
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Το συνολικό ποσόν που αναλογεί στους δικαιούχους και δεν τους έχει ακόµη
διανεµηθεί είναι :
Α) Δικαιώµατα του άρθρου 49 Ν.2121/1993
Έτους 2016 475.362,45 ( 871.585,00 µείον 45,46% έξοδα)
Έτους 2017 564.559,88 ( 924750,00 µείον 38,95% έξοδα)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 49 1.039.922,33
Β) Δικαιώµατα του άρθρου 18 Ν.2121/1993
Έτους 2016 24.064,60 ( 44.122,83 µείον 45,46% έξοδα)
Έτους 2017 40.242,24 ( 65.916,86 µείον 38,95% έξοδα)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΥ 18 64.306,84
Γ)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
8.791,80 (µείον έξοδα 38,95% )= 5.367,39
ΣΥΝΟΛΟ 1.109.596,56
ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2017
280.128.49
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 829.468,07
Οι λόγοι καθυστέρησης κατανοµής και πληρωµής εντός της οριζόµενης από την
παράγραφο 2 του άρθρου 19 είναι:
- Καθυστέρηση στην είσπραξη από τους χρήστες
- Η εφαρµοζόµενη µέχρι τώρα διανοµή µετά δύο έτη από το εκάστοτε φορολογικό
έτος εισπράξεων.
- Δυσχέρεια ταυτοποίησης των ρεπερτορίων µε τις προσκοµιζόµενες playlists
Τα συνολικά µη διανεµηθέντα ποσά ανέρχονται σε 829.468,07
Τα ποσά αυτά διατηρούνται προς διανοµή όταν αποκτηθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες, όταν προσέλθουν οι δικαιούχοι για να τα εισπράξουν ή άλλως αν
ληφθεί άλλη απόφαση από την Γενική Συνέλευση.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Από τον GEA εισπράχτηκαν 1.150.000,00 Ευρώ για δικαιώµατα του άρθρου 49
Ν.2121/1993 το έτος 2016 και 1.250.000,00 το έτος 2017.
Από αλλοδαπούς οργανισµούς εισπράχτηκαν για συγγενικά δικαιώµατα σύµφωνα µε
τις µεταξύ µας συµβάσεις τα παρακάτω ποσά :
PHONOGRAPGIC PERFORM
SVENSKA ARTISTERS
CNTR
ΑΙΕ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8791,80

343,23 Ευρώ
4567,61 Ευρώ
3478,63 Ευρώ
402,33 Ευρώ

Δεν οφείλονται έξοδα διαχείρισης ή άλλες κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώµατα
σε άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.
Ο GEA µας καταβάλει το 25% των εισπράξεων του αφού αφαιρεθούν τα έξοδα
διαχείρισης.
Δεν πληρώθηκαν έξοδα διαχείρισης ή άλλες κρατήσεις επί των ποσών που
καταβλήθηκαν από άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.
Δεν διανεµήθηκαν δικαιώµατα απευθείας σε δικαιούχους που προέρχονται από
άλλους οργανισµούς συλλογικής διαχείρισης.
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες δαπανήθηκαν 9.663,93
Ευρώ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ χορηγήθηκαν 8.000,00 Ευρώ για την
διοργάνωση συναυλιών και σεµιναρίων
Στο ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ καταβλήθηκαν 1.600,00 Ευρώ σε δύο
δόσεις για την συµµετοχή µας ως χορηγών στις εκδηλώσεις µε τίτλο «το µικρό
Παρίσι των Αθηνών»
Επίσης δαπανήθηκαν 63,93 Ευρώ για τις ανάγκες της Μουσικής Βιβλιοθήκης µας
που στεγάζεται στο κτίριο της Σαπφούς 10 στον δεύτερο όροφο.
Τα ποσά βαρύνουν συµµέτρως τα έσοδα από όλες τις κατηγορίες εξουσιών.
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