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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ GRAMMO 
 

 

O Οργανισμός   Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας GRAMMO, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με 

νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την 784 ΑΚ, τον ν.4072/2012 και τις διατάξεις του ν.4481/2017. 

Ο Οργανισμός δραστηριοποιείται: 

 Στην Ελληνική επικράτεια, όπου έχει και την εγκατάστασή του 

 Στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, άνευ εγκατάστασης 

 

Αποκλειστικός σκοπός του Οργανισμού είναι η συλλογική διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων των 

παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας ή/και των καθολικών/οιονεί καθολικών  και ειδικών  

δικαιοδόχων (διαδόχων) αυτών, που τους απονέμει, κατά την αρχή της εδαφικότητας , ο ν.2121/1993 στην Ελλάδα 

και ο βασικός νόμος 59/1976, στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η δραστηριότητα συλλογικής διαχείρισης και προστασίας καταλαμβάνει κάθε δικαίωμα των δικαιούχων, κατά την 

έννοια του άρθρου 3 περ.δ΄ν.4481/2017 παραγωγών υλικών φορών ήχου ή/και ήχου και εικόνας, που, κατά τον 

ν.2121/1993, υπόκειται σε καθεστώς  υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, δηλαδή τα δικαιώματα των άρθρων 

18 και  49 παρ.1 ν.2121/1993 . 

Τα λοιπά δικαιώματα των παραγωγών υλικών φορέων ήχου ή/και ήχου και εικόνας, δηλαδή όσα δεν υπόκεινται σε 

καθεστώς υποχρεωτικής συλλογικής διαχείρισης, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα συλλογικής διαχείρισης και 

προστασίας του οργανισμού, εφ’ όσον οι φορείς τους είναι: (1) μέλη κατά την έννοια του άρθρου 3 περ. ε του Ν 

4481/2017 του οργανισμού, (2) δικαιούχοι και (3) τα μέλη ή/και οι δικαιούχοι έχουν αναθέσει συμβατικά στον 

Οργανισμό την συλλογική διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους. 

Ο GRAMMO υπόκειται σε έξοδα προκειμένου να επιτελέσει το έργο του, τα οποία καλύπτονται από τα έσοδα που 

αποκομίζει από τις εισπράξεις δικαιωμάτων για τη χρήση μουσικής από την οποία απορρέουν και συγγενικά και 

πνευματικά δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το νόμο 2121/1993 για την Ελλάδα και από το νόμο 59/1976 για 

την Κύπρο αντιστοίχως.  
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ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Α. Όργανα του Οργανισμού 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 32 του καταστατικού του, η Γενική Συνέλευση. είναι το ανώτατο όργανο. 

Αποφασίζει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

για όλα τα θέματα που της υποβάλλονται. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τον καταρτιζόμενο από αυτήν 

τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής των 

δικαιωμάτων καθώς και τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν. 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε έτος εντός το αργότερο του πρώτου εξαμήνου από την λήξη 

κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον το 

ζητήσουν μέλη που εκπροσωπούν τα 4/10 του συνόλου των μελών του.  

 Ο Οργανισμός διαθέτει άμισθο Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις 

ενέργειες των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Οργανισμού. Είναι 

τριμελές. Όλα τα μέλη είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα. Το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη 

Γενική Συνέλευση των εταίρων για θητεία τριών ετών. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού εκλέγεται κάθε τρία χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 37 του 

καταστατικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του καταστατικού το Διοικητικό 

Συμβούλιο  διαχειρίζεται και εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξωδίκως, προσλαμβάνει και 

απολύει προσωπικό, ορίζει τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία του, προσλαμβάνει τον Γενικό 

Διευθυντή, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, απολογισμό και έκθεση πεπραγμένων και συγκαλεί τη Γενική 

Συνέλευση.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το έτος 2018 έχουν ως εξής:  

Πρόεδρος: Μαργαρίτα Μάτσα  

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Σταμούλης  

Γραμματέας: Άννα Μαρία Αντύπα  

Ταμίας: Ειρήνη Σουγανίδου  

Μέλος: Ανδρέας Γιαννίκος  

Μέλος: Ισαάκ Κουτιγέλ  

Μέλος: Αντώνης Μαρκόγιαννης   
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 Β. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  2018  

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (1)

Dubbing (3)

Εξωτερικός

Νομικός (1)

Εσωτερικός
Δικηγόρος-
Συντονιστής 

(1)

Λογιστήριο
(1)

Κύπρος (2)

Διαχειριστής
Εργων(1)

Γενική 
Υπεύθυνη

Οργανισμού 
ενεδεικτικά αρ. 
18,    Κύπρου,

Dubbing κλπ 

Chart, 
Playlists/Δι

ανομή              
Πειρατεία        

Λογιστικές Εγγραφές,
Υποβολές σε ΔΟΥ, 

Πληρωμές, Ελεγχοι , 
Διανομή  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

EΠΟΠΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 18 (1)
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

 Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκή οδηγία περί προσωπικών δεδομένων. 

 Ενέργειες για αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος του Οργανισμού. 

 Ο Οργανισμός προέβη σε εξώδικες ενέργειες προς επιβολή του δικαιώματος να καθίσταται προσιτό στο 

κοινό το ρεπερτόριό του, όταν και όπου το κοινό επιθυμεί (χρήσεις on demand). 

 Ο Οργανισμός δραστηριοποιήθηκε, μαζί με τους ΟΣΔ Αθηνά και Διόνυσο,  για την είσπραξη της εύλογης 

αμοιβής εκ του άρθρου 18 Ν.2121/1993. 

 Ο Οργανισμός εντατικοποίησε τη δράση του στην Κύπρο τόσο σε επίπεδο προστασίας του περιουσιακού 

δικαιώματος όσο και συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές. 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Ο GRAMMO συμμετέχει στον οργανισμό GEA, έχοντας το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική 

Συνέλευσή του, στο Διοικητικό του Συμβούλιο καθώς και στο Εποπτικό Συμβούλιο αυτού. 

 Ο GRAMMO δεν αρνήθηκε να χορηγήσει άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 22.  

 Τόσο το Εποπτικό Συμβούλιο όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού είναι άμισθα.  

 Το ετήσιο συνολικό κόστος των ανθρωπίνων πόρων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες του Οργανισμού ανέρχεται στις 68.750€ 

 Δεν δαπανήθηκαν ποσά για τους σκοπούς των κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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Α. Ανάλυση εσόδων ανά κατηγορία εξουσιών των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο Οργανισμός 

και ανά είδος χρήσης.  
 

Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται από τις χρηματικές αξιώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 18, 49 παρ.1, 

47 παρ.1 περ. α΄ και δ΄ και παρ. 2 περ. στ’ του Ν.2121/1993 για την Ελλάδα, και από τα άρθρα  7. – (1) (α) (vi) εδ. 

α,    7. – (1) (α) (iv) και 9 του Ν.59/1976 για την Κύπρο. 

 

Έσοδα από άρθρο 18 ν.2121/1993  59.035,26 

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.1 περ. α΄ 
ν.2121/1993 

 109.556,45 

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασής τους σε κοινό 

που παρίσταται στον τόπο της 
παρουσίασης (dubbing) 

107.672,87   

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασης σε κοινό που δεν 

είναι παρόν στον τόπο της παρουσίασης 
(webradios) 

1.883,58   

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.1 περ. δ΄ 
ν.2121/1993 

 2.594,57 

Ηχογραφήματα προσιτά στο κοινό όταν 
και όπου αυτό επιλέγει (on demand) 

2.594,57   

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.2 περ. στ’ 
ν.2121/1993 

 65.000,00 

Τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων 
ήχου και εικόνας (video clips) 

65.000,00   

Έσοδα από άρθρο 49 παρ.1 ν.2121/1993  3.000.000,00 

Έσοδα από Παρουσίαση στο Κοινό 2.018.026,47   

Έσοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς 981.973,53   

Έσοδα από Οργανισμούς Εξωτερικού  3.100,00 

Έσοδα από Κύπρο ν.59/1976  439.747,23 

Έσοδα από Παρουσίαση στο Κοινό-Άρθρ. 
7. – (1) (α) (vi) εδ. α΄ & άρθρ. 9  258.566,58 

  

Έσοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς-
Άρθρ. 7. – (1) (α) (iv) & άρθρ. 9 181.180,65 

  

Σύνολο Εσόδων  3.679.033,51 
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Β. Ανάλυση δαπανών ανά κατηγορία εξουσιών των οποίων τη διαχείριση έχει αναλάβει ο 

Οργανισμός και ανά είδος χρήσης.  
 

 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 18 
ν.2121/1993 

 12.209,16 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. α΄ ν.2121/1993 

 95.708,80 

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασής τους σε κοινό που 

παρίσταται στον τόπο της παρουσίασης 
(dubbing) 

95.319,25   

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασης σε κοινό που δεν 

είναι παρόν στον τόπο της παρουσίασης 
(webradios) 

389,55   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. δ΄ ν.2121/1993 

 536,59 

Ηχογραφήματα προσιτά στο κοινό όταν και 
όπου αυτό επιλέγει (on demand) 

536,59   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.2 
περ. στ’ ν.2121/1993 

 13.442,74 

Τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων 
ήχου και εικόνας (video clips) 

13.442,74   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 49 παρ.1 
ν.2121/1993 

 156.894,00 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό 105.538,75   

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς 51.355,25   

Έξοδα που αφορούν Οργανισμούς 
Εξωτερικού 

 641,13 

Έξοδα που αφορούν την Κύπρο ν.59/1976  345.421,84 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό-Άρθρ. 7. 
– (1) (α) (vi) εδ. α΄ & άρθρ. 9  203.798,89 

  

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς-
Άρθρ. 7. – (1) (α) (iv) & άρθρ. 9 141.622,95 

  

Σύνολο Εξόδων  624.854,23 

 

Τα έξοδα που δεν μπορούν να καταλογιστούν σε συγκεκριμένη πηγή εσόδου κατανέμονται συμμέτρως προς 
το ύψος του κάθε εσόδου ανά πηγή εσόδου.  
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Γ. Ποσοστό που αντιπροσωπεύει το κόστος διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων ενεργειών ανά πηγή 

εσόδου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων. 
 

Συνολικό ποσοστό εξόδων 16,98% 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 18 
ν.2121/1993 

  20,68% 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. α΄ ν.2121/1993 

  87,36% 

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασής τους σε κοινό 

που παρίσταται στον τόπο της 
παρουσίασης (dubbing) 

88,53%   

Αναπαραγωγή ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασης σε κοινό που δεν 

είναι παρόν στον τόπο της παρουσίασης 
(webradios) 

20,68%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. δ΄ ν.2121/1993 

  20,68% 

Ηχογραφήματα προσιτά στο κοινό όταν 
και όπου αυτό επιλέγει (on demand) 

20,68%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.2 
περ. στ’ ν.2121/1993 

  20,68% 

Τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων 
ήχου και εικόνας (video clips) 

20,68%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 49 παρ.1 
ν.2121/1993 

  5,23% 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό 5,23%   

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς 5,23%   

Έξοδα που αφορούν Οργανισμούς 
Εξωτερικού 

  20,68% 

Έξοδα που αφορούν την Κύπρο 
ν.59/1976 

  78,55% 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό-Άρθρ. 
7. – (1) (α) (vi) εδ. α΄ & άρθρ. 9  78,55% 

  

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς-
Άρθρ. 7. – (1) (α) (iv) & άρθρ. 9 78,55% 

  

Σύνολο    16,98% 
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Δ. Ποσοστό που αντιπροσωπεύει το κόστος διαχείρισης δικαιωμάτων και άλλων ενεργειών ανά 

πηγή εσόδου, εξαιρουμένων των δικαστικών εξόδων και της εισφοράς στον ΟΠΙ. 
 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 18 
ν.2121/1993 

  15,31% 

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. α΄ ν.2121/1993 

  81,99% 

Αναπαραγωγή  ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασής τους σε κοινό 

που παρίσταται στον τόπο της 
παρουσίασης (dubbing) 

83,15%   

Αναπαραγωγή  ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασης σε κοινό που δεν 

είναι παρόν στον τόπο της παρουσίασης 
(webradios) 

15,31%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.1 
περ. δ΄ ν.2121/1993 

  15,31% 

Ηχογραφήματα προσιτά στο κοινό όταν 
και όπου αυτό επιλέγει (on demand) 

15,31%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 47 παρ.2 
περ. στ’ ν.2121/1993 

  15,31% 

Τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων 
ήχου και εικόνας (video clips) 

15,31%   

Έξοδα που αφορούν το άρθρο 49 παρ.1 
ν.2121/1993 

  5,23% 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό 5,23%   

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς 5,23%   

Έξοδα που αφορούν Οργανισμούς 
Εξωτερικού 

  15,31% 

Έξοδα που αφορούν την Κύπρο 
ν.59/1976 

  68,66% 

Έξοδα από Παρουσίαση στο Κοινό-Άρθρ. 
7. – (1) (α) (vi) εδ. α΄ & άρθρ. 9  68,66% 

  

Έξοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς-
Άρθρ. 7. – (1) (α) (iv) & άρθρ. 9 68,66% 

  

Σύνολο    15,45% 

 

 Πλην της Συλλογικής Διαχείρισης και Είσπραξης, ο Οργανισμός δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες στα μέλη 

του ή σε τρίτους.  

  Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών είναι τα έσοδα εκ των εκτεθέντων 

δικαιωμάτων. 

  Δεδομένου του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Οργανισμού, δεν πραγματοποιούνται κρατήσεις 

αλλά γίνονται μόνο δαπάνες (βλέπε πίνακα Β)  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Κανονισμός διανομής 
 

Βάσει των Νόμων 2121/93 και 4481/2017, του καταστατικού του, και του κανονισμού διανομής, ο GRAMMO 

διανέμει στα μέλη του και στα μη μέλη του τα δικαιώματα που εισπράττει ως κάτωθι:  

 Όσα ποσά προέρχονται από χρήστες που παρέδωσαν στον GEA, τον ενιαίο οργανισμό συλλογικής 

διαχείρισης, καταλόγους των προστατευόμενων αντικειμένων που χρησιμοποιήσαν, μοιράζονται με 

βάση τους καταλόγους αυτούς. Η διανομή γίνεται με βάση την αναλογία που συμμετέχει το 

ρεπερτόριο του δικαιούχου στο συνολικό αριθμό μεταδόσεων ή παρουσιάσεων στο κοινό του 

συνόλου του ρεπερτορίου των δικαιούχων (μελών και μη του οργανισμού) από κάθε χρήστη.  

 Όσα ποσά προέρχονται από χρήστες που δεν παρέδωσαν τον παραπάνω κατάλογο, η διανομή γίνεται 

ως εξής:  

 Ποσοστό 50% των διανεμόμενων ποσών μοιράζεται με βάση την αναλογία που συμμετέχει κατά το έτος 

διανομής κάθε δικαιούχος του Οργανισμού στην κίνηση δισκογραφίας στην Ελλάδα (μερίδιο αγοράς / 

market share). Μερίδιο αγοράς είναι εκείνο που αφορά στο ημερολογιακό έτος (1 Ιανουαρίου έως 31 

Δεκεμβρίου) της διανομής και εξάγεται μέσα στο πρώτο τετράμηνο του επόμενου έτους. Το μερίδιο 

αγοράς είναι εκείνο που εξάγεται από αναγνωρισμένη εταιρία ελεγκτών που έχει λάβει τη σχετική 

εντολή από το Δ.Σ. του Οργανισμού.  

 Το υπόλοιπο 50% διανέμεται, με βάση την αναλογία που συμμετέχει το ρεπερτόριο του δικαιούχου στο 

σύνολο των προστατευόμενων αντικειμένων που μεταδόθηκαν ή παρουσιάσθηκαν στο κοινό από όλους 

του ραδιοφωνικούς ή/και από όλα τα web radios ή/και όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, που 

κατέγραψε, το έτος που αφορά η διανομή, η υπηρεσία Media Inspector ή όποια άλλη υπηρεσία 

καταγραφής επιλέξει το Δ.Σ. του Οργανισμού.  

 

Στην παρούσα χρήση η διανομή θα οριστικοποιηθεί, κατά Νόμο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
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Β. Διανεμόμενα Ποσά 
 

Για τη διαχειριστική χρήση 01.01.-31.12.2018 το συνολικό ποσό που αναλογεί στους δικαιούχους ανά κατηγορία 
εξουσιών και ανά είδος χρήσης είναι: 

Διανομή Εισπράξεων από άρθρο 18 
ν.2121/1993 

 46.826,10 

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.1 περ. α΄ 
ν.2121/1993 

 13.847,65 

Αναπαραγωγή  ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασής τους σε κοινό 

που παρίσταται στον τόπο της 
παρουσίασης (dubbing) 

12.353,62   

Αναπαραγωγή  ηχογραφημάτων προς το 
σκοπό της παρουσίασης σε κοινό που δεν 

είναι παρόν στον τόπο της παρουσίασης 
(webradios) 

1.494,03   

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.1 περ. δ΄ 
ν.2121/1993 

 2.057,98 

Ηχογραφήματα προσιτά στο κοινό όταν 
και όπου αυτό επιλέγει (on demand) 

2.057,98   

Έσοδα από άρθρο 47 παρ.2 περ. στ’ 
ν.2121/1993 

 51.557,28 

Τηλεοπτική μετάδοση υλικών φορέων 
ήχου και εικόνας (video clips) 

51.57,28   

Έσοδα από άρθρο 49 παρ.1 ν.2121/1993  2.843.106,00 

Έσοδα από Παρουσίαση στο Κοινό 1.912,487,72   

Έσοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς 930,618,28   

Έσοδα από Οργανισμούς Εξωτερικού  2.458,88 

Έσοδα από Κύπρο ν.59/1976  94.325,39 

Έσοδα από Παρουσίαση στο Κοινό-Άρθρ. 
7. – (1) (α) (vi) εδ. α΄ & άρθρ. 9  54.767,69 

  

Έσοδα από Ραδιοτηλεοτπικούς Σταθμούς-
Άρθρ. 7. – (1) (α) (iv) & άρθρ. 9 39.557,70 

  

Σύνολο Εσόδων  3.054.179,28 
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Ο Οργανισμός δεν έχει αταυτοποίητα ποσά.  

 Ο Οργανισμός συμμετέχει στον GEA, έχοντας το 50% των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευσή 

του. Σε ότι αφορά ΟΣΔ της αλλοδαπής, διατηρεί συμβάσεις αμοιβαίας εκπροσώπησης. 

 Τα ποσά που έλαβε ο οργανισμός κατά το έτος 2018 από άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης 

είναι: 

 

 Η επιβάρυνση με έξοδα, των εσόδων που αντιστοιχούν σε αλλοδαπούς ΟΣΔ, ταυτίζεται με την 

επιβάρυνση των ημεδαπών δικαιούχων. 

 Δεν έχει παρέλθει η 30η Σεπτεμβρίου όταν και θα οριστικοποιηθούν, μετά την ταυτοποίηση του 

ρεπερτορίου, τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους. 

 Δεν υφίστανται ποσά που να διανεμήθηκαν απευθείας σε δικαιούχους που είναι μέλη άλλων 

Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης. 

 

 

 

  

GVL 
    
3.100,00    
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Ειδική Έκθεση Διαφάνειας (άρθρο 29 παρ. 2) 
 

 

Δε συντάσσεται διότι δεν έγιναν δαπάνες για την παροχή κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    1 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 
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Α. Ισολογισμός Χρήσης 

 

 

1/1/2018 εως 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία

Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 10.943,23 7.539,76 3.403,47 10.943,23 7.539,76 3.403,47

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 2.218,80 2.217,75 1,05 2.218,80 2.217,75 1,05

4.Μηχανήματα -Τεχνικές Εγκαταστάσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός 41.358,17 36.857,95 4.500,22 32.607,74 28.107,66 4.500,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 43.576,97 39.075,70 4.501,27 34.826,54 30.325,41 4.501,13

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 150.000,00 150.000,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 154.501,27 154.501,13

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα 0,00 0,00

4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα

    υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας 12,52 12,52

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0,00 0,00

12,52 12,52

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες 2.273.910,41 2.206.048,12

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 0,00 0,00

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρ/νες) 45.216,40 13.078,57

3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 97.243,80 97.243,80

11. Χρεώστες διάφοροι 2.956,99 1.625,76

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως 

      προκαταβολών και πιστώσεων 168.534,21 163.929,08

2.587.861,81 2.481.925,33

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 7.934,83 8.286,17

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 506.748,79 294.464,51

514.683,62 302.750,68

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 3.102.557,95 2.784.688,53

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 45.578,15 39.041,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.306.040,84 2.981.635,03

ΟΡΓΑΝ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΤ.ΔΙΚ.ΥΛ.ΦΟΡ.ΗΧΟΥ Ή ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά Ποσά

κλειόμενης κλειόμενης

χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο

2. Καταθέσεις εταίρων 8.804,09 8.804,09

IV. Aποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 0,00

V. Aποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο Κερδών εις νέον 0,00 0,00

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0,00 0,00

0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV) 8.804,09 8.804,09

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις 0,00 0,00

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 68.366,80 44.294,73

2. Τράπεζες Λογ/σμος Βραχ.Υποχρεώσεων 0,00 0,00

2α.Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογ.) 40.000,00 0,00

4.Προκαταβολές Πελατών 0,00 1.507,64

5.Υποχρεώσεις Από Φόρους Τέλη 25.539,06 31.705,18

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.190,90 2.925,41

11. Πιστωτές διάφοροι 1.161.032,72 1.230.698,89
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ ) 1.299.129,48 1.311.131,85

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Ποσά προς διανομή 1.998.107,27 1.661.699,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.306.040,84 2.981.635,03

ΟΡΓΑΝ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΤ.ΔΙΚ.ΥΛ.ΦΟΡ.ΗΧΟΥ Ή ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

1-1-2018 έως 31-12-2018
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Β. Αποτελέσματα χρήσης- Γενική εκμετάλλευση 
 

 

 

 

 

 

1/1/2018 εως 31/12/2018

Ποσά Ποσά

κλειόμενης κλειόμενης

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017 χρήσεως 2018 χρήσεως 2017

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 0,00 0,00

Κύκλος Εργασιών (παροχή υπηρεσιών) 3.679.033,51 3.096.832,28 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)

Μείον: Κόστος Παρεχομένων Υπηρεσιών 0,00 0,00       προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 3.679.033,51 3.096.832,28 Αποθεματικά προς διάθεση 0,00 0,00

Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00 Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγ.Χρήσ 0,00 0,00

Σύνολο 3.679.033,51 3.096.832,28 Σύνολο 0,00 0,00
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 644.198,77 542.116,76 Μείον : 1. Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00

             3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.034.834,74 3.679.033,51 2.554.715,52 3.096.832,28 Κέρδη Προς Διάθεση 0,00 0,00

Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0,00 0,00  

             Μείον:   

             3. Χρεωστικοί τόκοι  & συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00  

Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως 0,00 0,00

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

             1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 0,00 0,00

             2. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

0,00 0,00

             Μείον:

             1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα

             2. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

             4. Προβλέψεις για έκτακτους

                 κινδύνους 0,00 0,00 0,00 0,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες) 0,00 0,00

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 8.750,29 4.346,47

             Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες   

                        στο λειτουργικό κόστος 8.750,29 0,00 4.346,47 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΤ.ΔΙΚ.ΥΛ.ΦΟΡ.ΗΧΟΥ Ή ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

ΧΡΕΩΣΗ Έτος  2018 ΠΙΣΤΩΣΗ Έτος  2018

4.ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  73 Παροχή Υπηρεσιών 3.679.033,51

60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 152.654,68 75 Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών 0,00

61 Αμοιβές & έξοδα τρίτων 351.488,70 76 Έσοδα κεφαλαίων 0,00

61.98 Δικαιώματα διανεμημένα μέσα στη χρήση 1.333.280,00

61.98 Προς Διανομή 1.720.899,28

62 Παροχές τρίτων 22.768,61 3.679.033,51

63 Φόροι-Τέλη 2.184,45

64 Διάφορα έξοδα 85.271,20

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 1.736,30  

66 Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων 8.750,29 3.679.033,51

    

81.00 Εκτακτα & Ανόργανα Εξοδα  0,00

82.00 Φόροι Τέλη 0,00

   0,00

   

3.679.033,51 3.679.033,51

ΟΡΓΑΝ.ΔΙΑΧ.ΠΡΟΣΤ.ΔΙΚ.ΥΛ.ΦΟΡ.ΗΧΟΥ Ή ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
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Γ. Ταμειακές Ροές 

 

 

 

 

  

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από την πώληση υπηρεσιών 3.611.171,22

Επιταγές εισπρακτέες -32.137,83

Χρεώστες διάφοροι -1.331,23

Λογαριασμοί Διαχειρίσεων Προκαταβολών και Πιστώσεων -4.605,13

Μεταβολή εξόδων επόμενων χρήσεων -6.536,25

Σύνολο 3.566.560,78

Πληρωμές προς προμηθευτές  υπηρεσιών 439.377,19

1.333.280,00

Πληρωμές σε εργαζόμενους, 152.654,68

Επιταγές πληρωτέες -40.000,00

Προκαταβολές πελατών 1.507,64

Πιστωτές Διάφοροι 69.666,17

Πληρωμές για φόρους 4.900,63

Πληρωμές διανομών 1.384.491,10

Σύνολο 3.345.877,41 220.683,37

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων 8.750,43

Σύνολο 8.750,43

Σύνολο μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 211.932,94

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

Καθαρή μεταβολή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 211.932,94

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 302.750,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 514.683,62

Κατάσταση ταμειακών ροών λογιστικής περιόδου 01.01.2018-31.12.2018
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