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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 15 juni 2017

Geachte Darnes,
Geachte Heren,

Overeenkornstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten hebben wij het
genoegen u dejaarrekening van de cvba IMAGIA, 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 overeensternrning met het in Be1gi van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met inbegrip van het KB van 25 april 2014.

1. Inningen
In 2016 bedroegen de inningen 1.786.850,14 euro (t.o.v. 2.048.978,13 euro in 2015).
De kabelinkornsten en de inkomst voor de doorgifie van muziek via telefoonlijnen
bedragen voor het boekjaar 2016 757.334,07 euro (t.o.v. 939.128,775 euro in 2015).
De inkornsten afkornstig van de televisiezenders bedragen 821.845,05 euro (t.o.v.
860.600,29 euro in 2015).
De inningen voor de thuiskopie en leenrecht bedragen 203.716,73 euro (t.o.v. 244.023,39
euro in 2015).

2. Voorstelling van de jaarrekening
Het boekjaar sluit op 3 1.12.2016 af met een winst van 119,94 euro en een balanstotaal
van 2.946.031,17 euro.
Het eigen vermogen is gestegen van 43.083,46 euro op 31.12.2015 naar 43.203,40 euro
op 31.12.2016.

Op 31.12.2016 bedragen de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de
activiteit van het beheer van de rechten 2.868.752,03 euro en de andere schulden
34.075,74 euro.
Zoals de voorbije jaren werden in 2016 geen bezoldigingen noch forfaitaire kosten of
voordelen van welke aard ook aan de bestuurders uitgekeerd.

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 innningsrubriek
volgens een vooraf bepaaid mode!.
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De Geïnde rechten (1 .A) betreffen aile inningen die betrekking hebben op het afgesloten
boekjaar, zeifs ais deze nog niet betaald 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 4.688,09 euro ter dekking van de bijdrage aan het organieke fonds hetzij
0,2% voor de Contro!edienst) en het resu!taat van het boekjaar (119,94 euro). Sinds het
boekjaar 2015 is het de commissie die de omzet vormt.
Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (1.C.1
bedraagt 2.813.933 euro per 31 decembre 2016.

+

1.C.2)

Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in afwachting van
betaling (1.C.3) bedraagt 54.819 euro per 31 decembre 2016. De verdeling van deze
schulden is beschikbaar per rechthebbende en niet per inningsrubriek.

De Financiele opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (1.C.5) zijn
geglobaliseerd 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 van de Algemene
Vergadering van 2017.
Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (1.D) in 2016 aan de
rechthebbenden bedraagt 1.740.052 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
1.740.396 euro (exciusief BTW en na eventuele afhouding van een roerende voorheffing)
en heeft betrekking op verdeelde rechten in 2016 of in de voorbije jaren. De verdeling
van de betaalde rechten is beschikbaar per rechthebbende en niet per inningsrubriek.
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4. Vooruitzichten voor 2017
De voorziene inningen in het budget 2017 bedragen 1.276.100 euro.

5. Belangrijke gebeurtenissen na de afsluiting van het boekjaar
Geen enkeie belangrijke gebeurtenis heeft zich voorgedaan na de afsluiting van het
boekjaar 2016 die op een ingrijpende wijze de aan u voorgeiegde jaarrekening zou
kunnen wijzigen.

6. Risico ‘s en onzekerheden
Voor wat betreft de risico’s en onzekerheden die wij zouden kunnen vrezen, is
onderneming geconfronteerd met specifieke risico’s die voortvloeien uit
inwerkingtreding van de nieuwe auteurswet. Deze nieuwe wet heeft geen invioed op
jaarrekening die wij u voorieggen, rnaar zal misschien een invloed hebben op
toekomstige kosten en inningen.
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De waardering van de activa en passiva houdt geen elernenten in waarvan de onzekerheid
dusdanig is dat een bijkomende vermelding in dit rapport noodzakelijk is.

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

8. Bestemming van het resultaat
De winst van het boekjaar, afgesloten op 3 1.12.2016 bedraagt 119,94 euro. Gezien de
overgedragen winst van het vorige boekjaar 8.883,46 euro bedroeg, steit de Raad van
Bestuur voor de totale winst die er uit voortvioeit, ni. 9.003,40 euro, aan de overgedragen
winst toe te wijzen.

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

10. 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 rnandaat gedurende het jaar dat afgesloten werd op
3 1. 12.2016.

Gedaan te Brussel, op 8 mei 2017.

Voor de Raad van Bestuur,

Alex De Maegd
SONY MUSIC ENTERTAINMENT BELGIUM

Bestuurder

Pric Guns
nv

UNIVERSAL MUSIC

Voorzitter

nv

