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Jaarverslag van de Raad van Bestuur

aandeGewoneAlgemene Vergaderingvan devennoten
diezalplaatsvinden op 17september 2020
Geachte Vennoten,

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten hebben wii het

genoegenu dejaarrekeningvandeIMAGIAcv, afgeslotenop31 december2019mor'te

ÏS. ^l.-u_VCTSl^guitte^enêenoveronsbeheerm deloopvandatzelfdeboekjaar. De

jaarrekeningwerdopgesteldinovereenstemming methetin^Belgiëvan'toepassiï'ziinde
l, met inbegripvanhetKBvan25 april 2014.

l. Rechten van boekjaar 2019

fa2J)19 bedroegen de geboekte rechten 2.030. 825,20 euro (t. o.v. 2.241. 045,25 euro in
Dekabelrechten en derechten voor de doorgifte vanmuziek viatelefoonliir

voorhetboekjaar2019l.033.325,42euro(to.v. 1.449.225,63euroin2018').'
Derechtenafkomstigvandetelevisiezendersbedragen867.383,75euro(t. o.v.627. 106.28
euroin2018).
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Deinningen voor dethuiskopie enleenrecht bedragen 130. 088, 82 euro (t.o.v. 164. 475. 12

euroin2018).
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2. Voorstelling van dejaarrekening
Het.boekjaarsluit°P31-12.2019afmeteenwinstvan157,32euroeneenbalanstotaalvan
). 371,93 euro.

?ieti?^^ermogen isgesteëenvan43.384,95euroop31. 12.2018naar47.342,27euroop

a^Mtlrit2^19heb^^/LS
CMen.
5t4?it9 9vlo beheer

met

het

van

de rechten

tot rechten voortvloeiend uit
de
bÏelkkmg.
2-854:709;77"eurren1 d7^ecnsuch^

3. Presentatievangegevensperinningsrubriek

S^asSr.s: .ï. ï^. s ,.s"
TOTAAL
I.A. I

Rechten 2019

1.A.2

Geïnde rechten in 2019

l.B

Totaal commissie2019

1.B.1

* Directe kosten

2.030.825
2.689.431
214.028
o

1.B.2 '"Indirectekosten (inclusiefResultaatvanhetboekjaar)

l .C

Totaalrechten+ financiëleopbrengsten(op31/12/2019)

l. C.l

* Rechteninafwachtingvanüming

1. C.2

* Teverdelengeïnde rechten

1. C.3

* Verdeelderechteninafwachtingvanbetaling
Nietverdeelbaregeïnde rechten(niettoewijsbaar)
l .0.5 * Financiëleopbrengstenuithetbeheervangeïnderechten
1.C.4

l .D

Verdeelde rechten in 2019

l .E

Betaalderechtenm 2019(naaftrekRV)

214.028
2.854.710
706. 148
2. 069. 491
79. 071

1.845.353
1.878.977

^.^^^^. ^^^^^^^^
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^OTdecontroledienst). enhet/esultaatvanhetboekJaar(157,32euro).Sindshetboekja
is tiet de commissie die de omzet vormt.

Hettotaalbedrag aanschuldenmetbetrekking tot deteverdelen rechten d.C. l + l.

bedraagt2.775. 638,75 euro per31 december2019.
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Het-totaalbedragaan schuldenmetbetrekkingtotverdeelderechteninafwachtmgvan

tÏaÏmg (LC-3), bedraagt79-071'°2e"roper'31december20197De7erdelmg"vï6de^

1 isenkelbeschikbaarperrechthebbendeennietperinningsrubriek.'
De^Fmanciële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (l.C.5) ziir

geglobaliseerd metderechten (l .C).
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D^Niet. verdeeIbare gemde rechten (Lc-4) zyn biJ de afsluiting van het boekja
m de Te verdelen geïnde rechten (l .0.2) vermits het definitief 1

is op hetmoment van de definitieve afsluiting van derq)artitie~di'evolgtÏp*de

Algemene Vergadering van 2020.

HeLto,taalbedrag ,van de-verdedde rechten (toegekend) (l. D) m 2019 aan de

rechthebbenden bedraagt^ .845. 353euro(exclusiefBTWenvoórwentuele aflioudSi
eenroerendevoorheffing).

H?.toteaibedragvandeBetaalderechtenm 2019aanderechthebbenden(1.1
L878-977 eT (exclusiefBTW ennaeventuele afhoudingvanemroCTCTd^

) verdeelderechtenin2019ofindevoorbijejaren. Deverdelüi

s betaalderechtenisenkelbeschikbaarperrechthebbendeenmetÏCTinnmgsnArTe?.'
A. Reproductie
l. A. l
1.A.2

Rechten 2019
Geïnde rechten in 2019

27
211

l.B
l. B. l
1. B.2

Totaal commissie 2019
* Directekosten

3
o

* Indirecte kosten (inclusiefResultaatvanhetboekjaar)

l.C
l. C. l

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op31/12/2019)

1. C.2

* Te verdelen geïnde rechten

l .D

Verdeelde rechten m 2019

3

3.768

* Rechten inafwachtingvanüuüng

o

3. 768

676

C. Mededeling aan het publiek
l.A. l
1.A.2

Rechten2019
Geïnde rechten in 2019

867.384
834.626

l.B
l. B. l

Totaal commissie 2019
* Directekosten

91.601

1. B.2

* Indirecte kosten (mclusiefResultaatvanhetboekjaar)

91. 601

o
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. "c

Totaalrechten+ financiëleopbrengsten (op31/12/2019)

l .C.l

'-Rechtenm afwachtingvaninning

l .C.2

* Teverdelengeïnde rechten

l .D

Verdeelde rechten in 2019

1. 149.716
217. 919

931.797
582.782

I. Kabel
l.A. l

Rechten 2019

l .A.2

Gemde rechten in 2019

l .B

Totaalcommissie2019

l. B. l

* Directe kosten

l .B.2

* Indirectekosten (inclusiefResultaatvanhetboekjaar)

l .C

Totaalrechten+ financiëleopbrengsten (op31/12/2019)

l.C.l

* Rechteninafwachtingvanüuiing

l .C.2

* Teverdelengeïnde rechten

l .D

Verdeelde rechten in 2019

1.033. 325

1.724.506
108.913
o

108.913
1.490.186
488.229
1.001.957

1.075.364

P. Leenrecht

l.A. l

Rechten 2019

1.A.2

Geïnde rechten m 2019

l.B

Totaal commissie2019

l.B.l

* Dü-ectekosten

1.B.2

* Indirectekosten (inclusiefResultaatvanhetboekjaar)

?'c

Totaalrechten+ financiëleopbrengsten (op31/12/2019)

l.C.l

* Rechteniaafwachtingvaninning

1. C.2

* Te verdelen geïnde rechten

l.D

Verdeelderechtenin 2019

4.438
4.438
468
o

468

4.850
o

4. 850
3.224

Q. Thuiskopie
l.A. l

Rechten 2019

l A.2

Geïnde rechten in 2019

l .B

Totaalcommissie2019

l. B. l

* Directe kosten

125.651
125.651
13.244
o

^--

1. B.2

* Indirecte kosten (inclusiefResultaatvanhetboekjaar)

l.C
l. C. l
1.C.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op 31/12/2019)
* Te verdelengemderechten

127. 119

l.D

Verdeelde rechten in 2019

183.307

13.244

127.119

* Rechtenin afwachtingvan inning

o

4. Overschrijding van hetplafond van 15procent werkinsskosten (arük
XI. 252 WER/XI. 256 WER)

HetpercNitage van dewerkingskosten bedraagt voor hetboekjaar 2019 10,54% van de
mmngT<(8eboekte inmnëenaldanmet betaald). Eenbedragvan4.497, 94euro,zijndede
: fonds,is inbegrepenindekosten.

Er dient opgemerkt te worden dat de ratio zoals gedefinieerd in artikel XI.252 WER
prccÏeert. dat, dekosten vanhetafgesloten boekjaar, mits aftrek van debijdrage aan'het

or8an k fonds'afgezetdiene"tewordentegenhetgemiddelde vandetijdens dsdrie
boekjaren geïnde rechten. De toepassing van'deze fomiule brengt de~ratio~op
ro.

5. Bijkomende informatie in hetjaarverslag (artikel XI.248/6WER)
Hiernavindtu debijkomendegegevensdievermeldzijninhetnieuweartikel248/6WER:
l "Informatie overwei erin enom eenlicentie teverlenen o

ndvanart. XI.262 2:

Nihil.

2°Beschri' . vandewetteli'ke enbestuurli-ke stmctuur vandebeheersvennootscha .

DeRaadvanBestuurheeftderuimstebevoegdheden omallehandelingenuittevoerendie

;^-ih??l?atschap?elyk d?.el .van. de VCTmootschap vallen, met uitzondering van de

wettelijke ofstatutaire bevoegdheden dievoorbehouden zijnaandealgemene vereaderir
Er is geen auditcomité.

3°^ Informatie over entiteiten die ei endom zin of onder toezicht staan van de
Imagiabezitofcontroleert geenenkele entiteit, nochdirectnochindirect.

4°^nfoi matie

over

het belonin sbedra

beheersvennootscha beheren:

betaald

aan

de

ersonen

die de activiteiten

van

de

Zoals de voorbijejaren, werdenin 2019 geenbezoldigingen noch forfaitairekosten of

^or?ele1^van,^elk^^ uitgekeerdaandebestuurdei's.Hetmandaatvandealgemeen

directeuriswelbezoldigdmaaromwillevanprivacyredenenwordtdezebezoldigingniet

^^

gTIblÏeerd

in het

-iaarverelag

en

vemüjdingvanbelangenconflicten.

enl<el opgenomen in de

jaarlijkse verklaring

ter

5° Informatie over deniet verdelin binnen detemiin vast esteld in artikel XI.252 l

tweede lid:

D!lNÏt-voorbehouden

te verdelen rechten ^ die riet

enbetaald,zijnteverklarendoor:

bilmen de opgelegde tennijn werden

* gebrekkigerapporteringenontbrekendegegevensi.v.m.hetgebruikvanbepaaldetv-

omroepen en achtergrondmuzieksystemen.

* afstemmenvangegevensmetrechthebbenden;
complexiteit enwerklastvandeverdeling.

ÏSai wrdeelt

conforln de

verdelmssregels

die

opgesteld en goedgekeurd zijn

door de

a.Dezeregels bepalen deverwerking vaneenzeei:uitgebreid

van zo veel mogelijk tv-stations, rapporteringen" van achtogronï

muzieksystemen).

Hetdoelisdeverdelingzodichtmogelijk telatenaanleunenbijhetefFectievegebruikvan
diehenm staat stdt

om correct door te betalen indien nodig.

D»elCTdLe!Ïg. gÏeurttelkens

per

volledig kalenderÏaar.

deloop vanjaar n+1.

Dei.Ïudig

~

Veel gegevens

e.gedctailleerde verdelmë ëebeurt OP waag
recMhebbenden, die een nauwkeurige en gedetailleerde

^ ^

van en

over

jaar n, zijn pas

- -^

in het

»,

belang

van

de

venieling"verkiezenbwerem

6° Infonnatieoverdeniet-verdeelbare bedra enbedoeldinartikelXI.254:

Dealgemene vergadering gehoudenop 13juni2019heeftunaniembeslistovertegaantot
verdeling van niet toegewezen rechten, rekening houdende met"de''noodzEike
proÏÏ:. Een totaa! netto. bedl-ag van 105. 379, 46 euro werd toegekend"a'an"Jde
van de betrokken categorie na aftrek van de directe en°indirecteTasten

aangerekend aan debetrokken inningen.

^ande. alganalevergad.eringvans^tember2020zaleenvoorsteltotverdelingvande
Ï,Ï'J?^?nare rechte"terêoedkeuringwordenvoorgelegdmetïet oogop'de7erdeiing
7°^nfonnatie over debetrekkin en met andere beheersvennootscha en ofcollectieve
anisaties:

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

vennootschap Imagiawerdaandebeheersvennootschap Sünimtoevertrouwd"'

Imagiaisaandeelhouder(éénaandeel)enbeshiurderbijAuvibel.
6. Vooruitychten voor 2029

(\ö-

De inningsvoomitzichten voor 2020 bedragen 1.927. 500 euro.

Een negatieve impact van de gebeurtenissen beschreven onder punt "7. Belangrijke
gebeurtenissennadeafsluitingvanhetboekjaar"(COVID-19)isnietgeheeluitgesToten,
dochop hedenbeschikken we over onvoldoende gegevens om dezeinschatting aante

passen.

7. Belangrijkegebeurtenissen nadeafsluitingvanhetboekjaar
La2020worden wij geconfronteerd met eenCOVID-19crisisdieop demeeste sectoren

(en zeker de onze) een significante impact heeft. Deduur en intensiteit kunnen op dit

moment niet goed ingeschat worden, maar een negatief effect op onze omzet (lees:
inningen) isnietgeheeluitgesloten. Methetdoel omdeimpacthiervanoponzeledentot
eenminimum tebeperken, besliste devennootschap om opmaximale capaciteit teblijven

functioneren omzo eenmaximale (inning en) verdeling tekunnen bewerkstellingen. De

vennootschap beschikt evaiwel over een voldoende grote liquiditeitspositie opdat het

nonnale fimctlolleren vande vennootschap niet in hetgedrangkomt. Het effect op het

resultaat in 2020 (en 2021) kan nu nog niet goed ingeschat wonien, maar we verwachten

weldatweonzewaarderingsgrondslagen nietzullenmoetenwijzigen.
& Risico's en onzekerheden

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

inwerkingtreding van de nieuwe auteurswet (Boek XI, WER 19/4/14). Zij heeft geen
invloed opdejaarrekening diewiju voorleggen, maarzalmogelijk eeninvloedhebbenop

detoekomstige kosten en inningen vanafboekjaar 2019.

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

dusdanig is dateenbijkomende vermelding in ditrapport noodzakelijk is.
9. Onderzoeks- en ontwikkelingsactivüeiten

Ophetgebiedvanonderzoekofontwikkelingwerdgedurendehetafgelopenboekjaargeen

enkele activiteit uitgeoefend ofbegonnen.

19. Bestemming van het resultaat

De winst van het boekjaar, afgesloten op 31. 12.2019 bedraagt 157, 32 euro. De
overgedragen winst van het vorige boekjaar bedroeg 9. 184, 95 euro. De Raad van Bestuur

steltvoordetotalewinstuitboekjaar2019,nl. 9.342,27euro,aandeovergedragenwinst

toe te wijzen.

11. Goedkeuring van dejaarrekening

^-

Rdce!SïhïdQ!dm, etwatvoorafgaat'vffzoeken wiju dejaairekeningenhetjaarverslag

voorhetboekjaar 2019 in hungeheel goedtekeuren.'

12. Kwijting aan debestuurders en decommissaris

Wyva-zoekenu eveneenskwytingteverlenenaandebestuurdereenaandecomnüssaris

ïoOTo^iÏtoefemng

van

hun mandaat

31.12.2019.

gedurcndehetjaaT~dat'"a^ro tm"wl CTdocuoï

GedaanteZaventemop3 l augustus2020,
Voorde RaadvanBestuur,

t

atrick Guns

Universal Music NV
Voorzitter

ex DeMaegd

SonyMusicEntertainment Belgium NV

Ondervoorzitter

