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Jaarverslag van de Raad van Bestuur
aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennoten
die zal plaatsvinden op 15 juni 2017

Geachte Darnes,
Geachte Heren,

Overeenkornstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten hebben wij het
genoegen u de jaarrekening van de cvba SIMIM, afgesloten op 31 december 2016, voor
te leggen en u verslag uit te brengen over ons beheer in de ioop van datzelfde boekjaar.
De jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met het in Be1gi van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met inbegrip van het KB van 25 april 2014.

1. Inningen
1.1. Billijke Vergoeding
Het aandeel van Sirnim in de geïnde bedragen billijke vergoeding voor de mededeling in
openbare plaatsen in 2016 bedraagt 9.009.609,36 euro (t.o.v. 8.753.060,34 euro in 2015)
hetzij 4.252.744,04 euro (t.o.v. 4.141.959,29 euro in 2015) voor de horeca en
discothekenldancings, 1.630.490,42 euro (t.o.v. 1.622.467,29 euro in 2015) voor de
winkels, 588.180,01 euro (t.o.v. 590.521,34 euro in 2015) voor de kappers en
schoonheidssalons, 522.428,52 euro (t.o.v. 501.244,34 euro in 2015) voor de diensten,
2.015.766,37 euro (t.o.v. 1.896.868,08 euro in 2015) voor de socio-culturele sector en de
bioscoopzalen.
De inningen bij de radio-omroepen zijn licht gestegen in 2016 (1.713.609,49 euro t.o.v.
1.676.729,26 euro in 2015).
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1.2. Reproductierechten

De inkomsten voor simulcasting/podcasting/webcasting
(t.o.v. 162.379,86 euro in 2015).

bedragen 166.521,88 euro

De inkornsten voor achtergrondmuziek bedragen 760.134,52 euro (t.o.v. 681.756,87 euro
in 2015).
De inkomsten voor de exploitatie van DJ-licenties bedragen 485.683,54 euro (t.o.v.
448.419,83 euro in 2015).
De inkomsten voor de reproductie van muziek ten behoeve van audiovisuele producties
die bestemd zijn voor TV, bedragen 1.209.039,07 euro (t.o.v. 1.149.459,54 euro in 2015).
1.3. Mededeling aan het publiek

De inning van de rechten voor rnuziekgebruik in ondernerningen bedraagt 3.489.471,99
euro in 2016 (t.o.v. 3.449.246,41 euro in 2015).
1.4. Thuiskopie

De inningen voor de thuiskopie bedragen (op basis van de inkornsten van Auvibel in
2015) 3.449.471,19 euro wat een daling van 15% betekent t.o.v. het vorige jaar
(4.056.830,36 euro in 2015).
1.5. Kabelrechten

De netto kabelinkornsten en de netto inkomst voor de doorgifte van muziek via
telefoonlijnen bedragen voor het boekjaar 2016 2.272.002,18 euro (t.o.v. 2.817.386,27
euro in 2015).

2.

Voorsteiing van dejaarrekening

Het boekjaar sluit afop 31.12.2016 met een winst van 56,91 euro en een balanstotaal van
40.804.448,42 euro. Er dient op gewezen te worden dat een totaalbedrag
handelsschulden van 448.913,76 euro in mindering gebracht werd van de «Vorderingen
op rechten voortvloeiend uit de activiteit van het beheer van rechten » want deze
schulden betreffen
rechten in afwachting van irming voor rekening van de
beheersvennootschap Imagia.
Het eigen venuogen is van 95.478,15 euro op 31.12.2015 gestegen naar 95.535,06 euro
op 3 1.12.2016.
Op 31.12.2016 bedragen de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de
activiteit van het beheer van de rechten 39.842.193,92 euro en de andere schulden
866.719,44 euro. Dit laatste bedrag bestaat onder andere uit een geïnd bedrag van
283.999,58 euro voor Imagia maar hetgeen nog niet doorgestort werd.
Zoals de voorbije jaren werden in 2016 geen bezoldigingen noch forfaitaire kosten of
voordelen van welke aard ook uitgekeerd aan de bestuurders.
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3. Presentatie van gegevens per inningsrubriek
Artikel 23 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 verplicht de
beheersvennootschappen een aantal gegevens te presenteren voor elke inningsrubriek
volgens een voorafbepaald model.
TOTAAL
22.627.670

1.A

Geïnde rechten 2016

1 .B
1 .B. 1

Totaal commissie 2016
*Directe kosten

1 .B .2

*Jndirecte kosten

1 .C
1.C.1

Totaal rechten + financièle opbrengsten (op 31/12/2016)
*Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*Te verdelen geïnde rechten

1 .C.3

*Verdeelde rechten in afwachting van betaling

1 .C.4

*Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)

1 .C.5

*Financièle opbrengsten ui beheer van geïnde rechten

1 .D

Verdeelde rechten in 2016

1 .E

Betaalde rechten in 2016

3.820.588

2.346.000

(inclusief Resu[taat van het boekjaar)

1 .474.588

39.842.194
2.052.038
32.420.607
5.369.549

17.979.224
(na aftrek RV)

16.476.084

De Geïnde rechten (1 .A) betreffen aile inningen die betrekking hebben op het afgesioten
boekjaar, zeifs ais deze nog niet betaaid waren op 31 december 2016.

Het bedrag van de vergoeding voor het beheer van rechten (1 .B Commissie) afgehouden
op de inningen dekt de werkingskosten van de beheersvennootschap, met inbegrip van
een bedrag van 49.089,77 euro ter dekking van de bijdrage aan het organieke fonds
(hetzij 0,2% voor de Controledienst) en het resultaat van het boekjaar (56,91 euro). Sinds
het boekjaar 2015 is het de commissie die de omzet vorrnt.
Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (1 .C.1

+

1 .C.2)

bedraagt 34.472.645 euro per 31 december 2016.

Het totaaibedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in afwachting van
betaling (1.C.3) bedraagt 5.369.549 euro per 31 december 2016, waarvan 95%
betrekking heeft op de repartitie van eind december 2016. De verdeling van deze
schuiden is beschikbaar per rechthebbende doch niet per inningsrubriek.
De Financièle opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (1 .C.5) zijn
geglobaiiseerd met de rechten (1.C).

De Niet verdeelbare geïnde rechten (1.C.4) zijn bij de afsluiting van het boekjaar
inbegrepen in de Te verdelen geïnde rechten (1 .C.2) vermits het definitief bedrag pas
gekend is op het moment van de definitieve afsluiting na goedkeuring door de Algemene
Vergadering van 2017.
Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (1.D) in 2016 aan de
rechthebbenden bedraagt 17.979.224 euro (exciusief BTW en vôôr eventuele afhouding
van een roerende voorheffing).
Het totaalbedrag van de Betaalde rechten in 2016 aan de rechthebbenden (1.E) bedraagt
16.476.084 euro (exciusief BTW en na eventuele afhouding van een roerende
voorheffing) en heeft betrekking op verdeelde rechten in 2016 of in de voorbijejaren. De
verdeling van de betaalde rechten is beschikbaar per rechthebbende doch niet per
inningsrubriek.
A. Reproductie
2.621.379

1 .A

Geïnde rechten 2016

1.B

Totaal commissie 2016

1.B.1

*Directekosten

1 .B .2

*Indirecte kosten

1 .C
1 .C.1

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 31/12/2016)
*Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*Tc verdelen geïnde rechten

6.702.868

1.D

Verdeelde rechten in 2016

1.573.485

314.356
146.102

(inclusief Resultaat van het boekjaar)

168.254

7.253.980
551.112

C. Mededeling aan het publiek
1 .A

Geïnde rechten 2016

1 .B

614.254

1.B.1

Totaal commissie 2016
*Djrectekosten

1 .B.2

*lndirecte kosten

228.301

1.C

Totaal rechten

1.C.1

*Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*Te verdelen geïnde rechten

1 .D

Verdeelde rechten in 2016

(inclusiefResultaat van het boekjaar)
+

financiele opbrengsten (op 31/12/2016)

3.489.472

385.953

6.710.706
177.813
6.532.893

2.254.596
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I. Kabel
2.272.002

1 .A

Geïnde rechten 2016

1.B

Totaal commissie 2016

1.B.1

*Directekosten

1 .B.2

*Indirecte kosten

1.C

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 31/12/2016)

1.C.1

*Rechten in afwachting van inning

1.195.354

1 .C.2

*Te verdelen geïnde rechten

3.326.475

1 .D

Verdeelde rechten in 2016

148.659
0

(inclusiefResultaat van het boekjaar)

148.659

4.521.829

2.294.296

O. Billijke vergoeding
10.751.973

1.A

Geïnde rechten 2016

1 .B

Totaal commissie 2016

1.B.1

*Directekosten

1 .B .2

*Indirecte kosten

1 .C

Totaal rechten + financièle opbrengsten (op 31/12/2016)

1 .C.1

*Rechten in afwachting van inning

1.C.2

*Te verdelen geïnde rechten

13.744.862

1.D

Verdeelde rechten in 2016

8.275.751

2.514.745
1.813.945

(inclusief Resultaat van het boekjaar)

700.800

13.605.620
127.758

t

P.

Leenrecht

1 .A

Geïnde rechten 2016

LB
1.B.1

Totaal commissie 2016
*Directekosten

1 .B.2

*frldirecte kosten

1.C

Totaal rechten + financièle opbrengsten (op 31/12/2016)

1 .C. 1

*Rechten in afwachting van iming

1 .C.2

*Te verdelen geïnde rechten

1 .D

Verdeelde rechten in 2016

(inclusiefResultaat van het boekjaar)

43.373
2.838
O
2.838
95.911

O
95.911

126.588

Q. Thuiskopie
1 .A

Geïnde rechten 2016

1.B

Totaal cominissie 2016

1.B.1

*Djrecte kosten

1 .B.2

*Indirecte kosten

1 .C
1 .C. 1

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 31/12/2016)
*Rechten in afwachting van inning

1.C.2

*Te verdelen geïnde rechten

1 .D

Verdeelde rechten in 2016

3.449.471
225.702
O

(inclusiefResultaat van het boekjaar)

225.702
2.017.596
O
2.017.596
3.454.508

4. Overschrijding van het plafond van 15 procent werkingskosten (artikel
XL252 WER)
Het percentage van de directe en indirecte kosten (verminderd met de kosten die
doorgefactureerd zijn aan andere beheersvennootschappen en diverse gerecupereerde
kosten) bedraagt voor het boekjaar 2016 16,88% van de inningen (geboekte inningen ai
dan niet betaald). Een bedrag van 49.089,77 euro, ter dekking van de bijdrage 2016 aan
het organiek fonds, is inbegrepen in de kosten.
Het zijn vooral de kosten die verband houden met de inningen die aan andere bedrijven
zijn toevertrouwd, ni. de billijke vergoeding pubiieke piaatsen, rnuziek in bedijven, de
DJ-contracten en een deel van de achtergrondmuziek, die op dit percentage wegen.

Deze kosten, voor een totaalbedrag van 2.346.000 euro zijn moeilijk samendrukbaar en
de bedrijven die voor de inning gemandateerd zijn beschikken over een expertise die deze
kost rechtvaardigt.
Er dient opgemerkt te worden dat de ratio zoals gedefinieerd in artikel 252 WER,
preciseert dat de kosten van het afgesloten boekjaar, zonder de bijdrage aan het organiek
fonds, afgezet dienen te worden, niet tegen de geïnde rechten van het boekjaar, maar
tegen het gemiddelde van de tijdens de drie laatste boekjaren geïnde rechten. De
toepassing van deze formule brengt de ratio op 16,67%.

5. Vooruitzichten voor 2017
De inningsvooruitzichten voor 2017 bedragen 20.417.250 euro.

6. Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar
Geen enkele belangrijke gebeurtenis heefi zich voorgedaan na de afsluiting van het
boekjaar 2016 die op een ingrijpende wijze de aan u voorgelegde jaarrekening zou
kunnen wijzigen.

7. Risico ‘s en onzekerheden
De rechtszaken waarin Simim betrokken is (Telenet en Belgische Staat) kennen hun
verder verloop. Een nieuwe procedure is in 2016 opgestart (Happy Notes).
Voor wat betrefi de risico’s en onzekerheden die wij zouden kunnen vrezen, is de
onderneming geconfronteerd met specifieke risico’s die voortvloeien uit de
inwerkingtreding van de nieuwe auteurswet (Boek XI, WER 19/4/14). Deze nieuwe wet
heeft geen invloed op de jaarrekening die wij u voorleggen, maar zal zeker een invloed
hebben op de toekomstige inningen en kosten op het moment dat aile artikelen in werking
treden.
De waardering van de activa en passiva houdt geen elementen in waarvan de onzekerheid
dusdanig is dat een bijkomende verrnelding in dit rapport noodzakelijk is.

8. Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
Op het gebied van onderzoek of ontwikkeling werd gedurende het afgelopen boekjaar
geen
enkele
activiteit
uitgeoefend
of
begonnen.

9. Bestemming van het resultaat
De winst van het boekjaar, afgesloten op 31.12.2016, bedraagt 56,91 euro. Gezien de
overgedragen winst van het vorige boekjaar 47.103,15 euro bedroeg, bedraagt de te
bestemmen winst 47.160,06 euro. De Raad van Bestuur steit voor het bedrag van
47.160,06 euro toe te wijzen aan de overgedragen winst.

10. Goedkeuring van dejaarrekening
Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij u de jaarrekening en het
jaarverslag voor het boekjaar 2016 in hun geheel goed te keuren.

11. Kwijting aaii de bestuurders en de coinmissaris
Wij verzoeken u eveneens kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris
voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het jaar dat afgesloten werd op
31. 12 .2016.

Gedaan te Brussel op 8 mei 2017.

Voor de Raad van Bestuur,

/

/1/

P icl/Guns
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Ondervoorzitter

