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Imagia cvba

Almaplein 3, bus 5 - 1200 Brussel
BTW: BE 0456.381.634 - RPR Brussel

Jaarverslag van de Raad van Bestuur

aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennoten

die zal plaatsvinden op 13 juni 2019

Geachte Dames,
Geachte Heren,

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten hebben wij het

genoegen u de jaarrekening van de cvba IMAGIA, afgesloten op 31 december 2018 voor

te leggen en u verslag uit te brengen over ons beheer in de loop van datzelfde boekjaar.

De jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing

zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met inbegrip van het KB van 25 april 2014.

l. Rechten van boekjaar 2018

In 2018 bedroegen de geboekte rechten 2.241.045,25 euro (t.o.v. 1.367.507,96 euro in

2017).

De kabelrechten en de rechten voor de doorgifte van muziek via telefoonlijnen bedragen

voor het boekjaar 2018 1.449.225,63 euro (t.o.v. 581.668,00 euro in 2017).

De rechten afkomstig van de televisiezenders bedragen 627.106,28 euro (t.o.v.

599.077,61 euro in 2017).

De inningen voor de thuiskopie en leenrecht bedragen 164.475,12 euro (t.o.v. 181.979,79

euro in 2017).

2. Voorstelling van de jaarrekening

Het boekjaar sluit op 31.12.2018 af met een winst van 135,62 euro en een balanstotaal

van 3.145.274,79 euro.

Het eigen vermogen is gestegen van 43.249,33 euro op 31.12.2017 naar 43.384,95 euro

op31.12.2018.

IMAGIA CVBA-SCRL

Place de l'Alma 3 b5 Almaplein - Bruxelles 1 200 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 775 82 08 - Fax: + 32 (0)2 775 82 09 - E-mail: imagia@imagla.be

TVA-BTW: BE 0456.381.634 - F;PM Bruxelles-RPR Brussel

SCRL: Socié+é Civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative a responsabili+é limitée
CVBA: BurQerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen



Op 31.12.2018 bedragen de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de

activiteit van het beheer van de rechten 2.914.580,88 euro en de andere schulden

187.308,96 euro.

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 elk immingsrubriek

volgens een vooraf bepaald model.
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Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

* Verdeelde rechten in afwachting van betaling

* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)

* Financiële opbrengsten uit het beheer van geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018

Betaalde rechten in 2018 (na aftrek RV)

2.241.045

1.404.219

300.524

o

300.524

2.914.581

1.487.228

1.317.167

110.186

1.399.906

1.431.745

De rechten 2018 (l.A. l) betreffen alle inningen die betrekking hebben op het afgesloten
boekjaar, zelfs als deze nog niet betaald waren op 31 december 2018.

De geinde rechten in 2018 (1.A.2) betreffen alle rechten (die betrekking hebben op het
afgesloten boekjaar of de vorige boekjaren) die geïnd werden in 2018 en die temg te
vinden zijn in het kasstroomoverzicht. Een vertraging in de betaling van 893.482 euro
van door Simim geïnde rechten voor rekening van Imagia is de oorzaak van het lage

niveau van het bedrag opgenomen onder rubriek l A.2 Geïnde rechten in 2018.

Overeenkomstig artikel XI. 251 WER heeft de Algemene Vergadering die plaats heeft
gevonden op 14 juni 2018 besloten in de toekomst de inkomsten uit de belegging van
rechteninkomsten in mindering te brengen van de beheerskosten van de vennootschap.

Het bedrag van de vergoeding voor het beheer van rechten (l.B Commissie) afgehouden

op de inningen dekt de werkingskosten van de beheersvennootschap, met inbegrip van

een bedrag van 4.199,45 euro ter dekking van de bijdrage aan het organiek fonds (zijnde

0,2% voor de Controledienst) en het resultaat van het boekjaar (135,62 euro). Sinds het

boekjaar 2015 is het de commissie die de omzet vormt.



Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (l.C. l + 1.C.2)

bedraagt 2.804.394 euro per 31 december 2018.

Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in afwachting van

betaling (l.C.3) bedraagt 110.186 euro per 31 december 2018. De verdeling van deze

schulden is enkel beschikbaar per rechthebbende en niet per irmingsmbriek.

De Financiële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (l.C.5) zijn

geglobaliseerd met de rechten (l.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 van de repartitie die volgt op de
Algemene Vergadering van 2019.

Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (l .D) in 2018 aan de
rechthebbenden bedraagt 1.399.906 euro (exclusief BTW en vóór eventuele afhouding

van een roerende voorheffing).

Het totaalbedrag van de Betaalde rechten in 2017 aan de rechthebbenden (l.E) bedraagt

1.431.745 euro (exclusief BTW en na eventuele afhouding van een roerende voorheffing)
en heeft betrekking op verdeelde rechten in 2018 of in de voorbije jaren. De verdeling
van de betaalde rechten is enkel beschikbaar per rechthebbende en niet per

inningsrubriek.
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A. Reproductie

Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018
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4.419

159

4.260

3.280
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C. IVIededeling aan het publiek

Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018

627.106

723.781

84.095

o
84.095

956.552

301.691

654.861

669.866
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I. Kabel

Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018

1.449.226

515.699

194.341

o
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1.641.301

1.185.377

455.924

638.286
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P. Leenrecht

Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018

4.004

4.004
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4.105
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Q. Thuiskopie

Rechten 2018

Geïnde rechten in 2018

Totaal commissie 2018

* Directe kosten

* Indirecte kosten (inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2018)

* Rechten in afwachting van inning

* Te verdelen geïnde rechten

Verdeelde rechten in 2018

160.471

160.471

21.519

o
21.519

198.018

o
198.018

88.212



4. Overschrijding van het plafond van 15 procent werkingskosten (artikel
XI.252 WER/XI.256 WER van toepassing vanaf l januari 2018)

Het percentage van de werkingskosten bedraagt voor het boekjaar 2018 13,40% van de

inningen (geboekte inningen al dan niet betaald). Een bedrag van 4.199,45 euro, zijnde de

bijdrage 2018 aan het organiek fonds, is inbegrepen in de kosten.

Het is de doorrekening aan Imagia van een uitzonderlijke kost in hoofde van Simim die

op de kosten van het boekjaar 2018 weegt.

Er dient opgemerkt te worden dat de ratio zoals gedefinieerd in artikel XI.252 WER
preciseert dat het de kosten zijn van het afgesloten boekjaar, mits aftrek van de bijdrage

aan het organiek fonds, die 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 17,26%.

5. Bijkomende informatie in het jaarverslag (artikel XI. 24 8/6 WER)

Hierna vindt u de bijkomende gegevens die vermeld zijn in het nieuwe artikel 248/6
WER:

1° Informatie over weieeringen om een licentie te verlenen op grond van art.XI.262 § 2:

Nihil.

o0 Beschriiving van de wetteliike en bestuurliike structuur van de beheersvennootschap:

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen uit te voeren

die binnen het maatschappelijk doel van de vennootschap vallen, met uitzondering van de

wettelijke of statutaire bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene

vergadering. Er is geen auditcomité.

3° Informatie over entiteiten die eigendom zijn of onder toezicht staan van de

beheersYennootschap:

Imagia bezit of controleert geen enkele entiteit, noch direct noch indirect.

4° Informatie over het beloningsbedrag betaald aan de personen die de activiteiten van de

beheersvennootschap beheren:

Zoals de voorbije jaren werden in 2018 geen bezoldigingen noch forfaitaire kosten of

voordelen van welke aard uitgekeerd aan de bestuurders. Het mandaat van de algemeen
directeur is wel bezoldigd maar omwille van privacy redenen wordt deze bezoldiging niet

gepubliceerd in het jaarverslag en enkel opgenomen in de jaarlijkse overklaring ter

vermijding van belangenconflicten.

5° Informatie over de niet verdelinp binnen de termijn vastpesteld in artikel XI.252 §1,

tweede lid:

De « Niet voorbehouden te verdelen rechten » die niet binnen de opgelegde termijn

werden verdeeld en betaald, zijn te verklaren door:

* gebrekkige rapportering en ontbrekende gegevens i.v.m. het gebmik van bepaalde tv-

omroepen en achtergrondmuzieksystemen.



* afstemmen van gegevens met rechthebbenden;

* complexiteit en werklast van de verdeling.

Imagia verdeelt conform de verdelingsregels die opgesteld en goedgekeurd zijn door de

rechthebbenden. Deze regels bepalen de verwerking van een zeer uitgebreide set

gegevens (playlists van zo veel mogelijk tv-stations, rapporteringen van

achtergrondmuzieksystemen).

Het doel is de verdeling zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij het effectieve gebruik
van elke inningsbron, alsook de rechthebbenden genoeg detail te bezorgen die hen in

staat stelt om correct door te betalen indien nodig.

De verdeling gebeurt telkens per volledig kalenderjaar. Veel gegevens over jaar n, zijn

pas beschikbaar in de loop van jaar n +1.

De huidige gedetailleerde verdeling gebeurt op vraag van en in het belang van de

rechthebbenden, die een nauwkeurige en gedetailleerde verdeling verkiezen boven een

snellere verdeling.

6° Informatie over de niet-verdeelbare bedragen bedoeld in artikel XI.254:

De algemene vergadering gehouden op 14 juni 2018 heeft unaniem beslist over te gaan

tot de verdeling van niet toegewezen rechten, rekening houdende met de noodzakelijke

provisies.

Een totaal netto bedrag van 102.020,56 euro werd toegekend aan de rechthebbenden van

de betrokken categorie na aftrek van de directe en indirecte lasten aangerekend aan de

betrokken inningen.

Aan de algemene vergadering van juni 2019 zal een voorstel tot verdeling van de niet-

verdeelbare rechten ter goedkeuring worden voorgelegd met het oog op de verdeling
ervan in 2019.

7° Informatie over de betrekkingen met andere beheersvennootschappen of collectieve

beheersorganisaties:

Er bestaat een dienstenovereenkomst tussen Simim en Imagia. Het beheer van de

vennootschap Imagia werd aan de beheersvennootschap Simim toevertrouwd.

Imagia is aandeelhouder (één aandeel) en bestuurder bij Auvibel.

6. Vooruitzichten voor 2019

De voorziene inningen in het budget 2019 bedragen 1.662.500 euro.

7. Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar

Geen enkele belangrijke gebeurtenis, die op een ingrijpende wijze de aan u voorgelegde
jaarrekening zou kunnen wijzigen, heeft zich voorgedaan na de afsluiting van het

boekjaar 2018.



8. Risico 's en onzekerheden

Voor wat betreft de risico's en onzekerheden die wij zouden kunnen vrezen, is de
onderneming geconfronteerd met risico's en onzekerheden die voortvloeien uit de

inwerkingtreding van de nieuwe auteurswet (Boek XI, WER 19/4/14). Zij heeft geen
invloed op de jaarrekening die wij u voorleggen, maar zal mogelijk een invloed hebben

op de toekomstige kosten en inningen vanaf boekjaar 2019.

De waardering van de activa en passiva houdt geen elementen in waarvan de onzekerheid

dusdanig is dat een bijkomende vermelding in dit rapport noodzakelijk is.

9. Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Op het gebied van onderzoek of ontwikkeling werd gedurende het afgelopen boekjaar

geen enkele activiteit uitgeoefend of begonnen.

10. Bestemming van het resultaat

De winst van het boekjaar, afgesloten op 31.12.2018 bedraagt 135,62 euro. De

overgedragen winst van het vorige boekjaar bedroeg 9.049,33 euro. De Raad van Bestuur

stelt voor de totale winst uit boekjaar 2018, nl. 9.184,95 euro, aan de overgedragen winst

toe te wijzen.

11. Goedkeuring van de jaarrekening

Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij u de jaarrekening en het

jaarverslag voor het boekjaar 2018 in hun geheel goed te keuren.

12. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris

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

31.12.2018.

Gedaan te Brussel, op 13 mei 2019.



Voor de Raad van Bestuur,

Alex De Maegd Patrick Guns
Sony Music Entertainment Belgium NV Universal Music NV

Bestuurder Voorzitter


