acaca®
Simim cvba
Almaplein 3, Bus 5 1200 Brussel
BTW: BE 0455.701.446 RPR Brussel
-

Jaarverslag van de Raad van Bestuur
aan de Gewone Algemene Vergadering van de ven
noten
die zal plaatsvinden op 14 juni 2018

Geachte Dames,
Geachte Heren,

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschap
pen en de statuten hebben wij het
genoegen u de jaarrekening van de cvba SIMIM, afge
sloten op 31 december 2017, 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 Belgiè van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, met inbegrip van
het KB van 25 april 2014.

1. Rechten van boelijaar 2017
1.1. Billijke Vergoeding
Het aandeel van Simim in de geïnde bedragen billij
ke vergoeding voor de mededeling in
openbare plaatsen in 2017 bedraagt 9.390.329,36 euro
(t.o.v. 9.009.609,36 euro in 2016)
hetzij 4.459.581,39 euro (t.o.v. 4.252.744,04
euro in 2016) voor de horeca en
discothekenldancings, 1.708.506,12 euro (t.o.v.
1.630.490,42 euro in 2016) voor de
winkels, 605.363,45 euro (t.o.v. 588.180,01 euro
in 2016) voor de kappers en
schoonheidssalons, 516.463,99 euro (t.o.v. 522.428,
52 euro in 2016) voor de diensten,
2.100.414,41 euro (t.o.v. 2.015.766,37 euro in 2016
) voor de socio-culturele sector en de
bioscoopzalen.
De inningen bij de radio-omroepen zijn licht gestegen
in 2017 (1.752.904,88 euro
1.713.609,49 euro in 2016).

SOCIETE DE L’INDUSTRIE MUSICALE MUZIEK INDUSTRIE MAATSCHAPPIJ
Place de L’Aima 3 bS Almapleiri Bruxeiles 1200 Brussel
-

-

Tel.: +32(0)277582 10- Fax: +32(0)277582 11-E-mail: simim@simim.be -WA-BTW: BE 0455.701M6 RPM 1
Bruxel
les RPR Brussel
SCRL: Société Civile ayant emprunté la forme d’une société coopérative à responsabilité limitée.
CVBA: Burgerlijke Vennootschap die de rechtsvorm van een cotiperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.
-

1.2. Reproductierechten

De rechten voor sirnulcastinglpodcasting/webcasting bedragen 247.838,31 euro (t.o.v.
166.521,88 euro in 2016).
De rechten voor achtergrondrnuziek bedragen 618.279,60 euro (t.o.v. 760.134,52 euro in
20 16).
De inkomsten voor de DJ-licenties bedragen 486.279,82 euro (t.o.v. 485.683,54 euro in
2016).
De rechten voor de reproductie van rnuziek ten behoeve van audiovisuele producties die
besternd zijn voor TV, bedragen 1.685.720,19 euro (t.o.v. 1.209.039,07 euro in 2016).
1.3. Mededeling aan het publiek onder Exciusief Recht

De inning van de rechten voor rnuziekgebruik in ondernerningen bedraagt 3.400.717,30
euro in 2017 (t.o.v. 3.489.471,99 euro in 2016).
1.4. Thuiskopie

De inningen voor de thuiskopie bedragen (op basis van de inkornsten van Auvibel in
2016) 3.065.705,57 euro wat een daling van 11% betekent t.o.v. het vorige jaar
(3.449.471,19 euro in 2016).
1.5. Kabelrechten

De netto geboekte kabelrechten en rechten voor de doorgifte van muziek via
telefoonlijnen bedragen voor het boekjaar 2017 1.745.003,95 euro (t.o.v. 2.272.002,18
euro in 2016).

2.

Voorstelling van dejaarrekening

Het boekjaar sluit af op 3 1.12.2017 met een winst van 116,03 euro en een balanstotaal
van 41.558.600,90 euro. Er dient op gewezen te worden dat een totaalbedrag
handelsschulden van 460.587,27 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 inning voor rekening van de beheersvennootschap
Irnagia.
Het eigen verrnogen is van 95.535,06 euro op 31.12.2016 gestegen naar 96.901,09 euro
op 3 1.12.2017.
Op 31.12.2017 bedragen de schulden met betrekking tot rechten voortvloeiend uit de
activiteit van het beheer van de rechten 40.952.771,35 euro en de andere schulden
508.928,46 euro.
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De Raad van Bestuur heeft de deelneming aan muziekevenementen (narnelijk de MIA’s
en D6bei Awards) goedgekeurd en beslist dat deze uitgaven moeten beschouwd worden
ais representatiekosten die deel uitrnaken van de commissie en dus niet gelijkgesteld
worden met bestemming van rechten voor sociale, culturele of educatieve doeleinden.

3. Presentatie van gegevens per inningsrubriek
Artikel 23 van het koninkiijk besiuit van 25 april 2014 verplicht de
beheersvennootschappen een aantai gegevens te presenteren voor eik inningsrubriek
volgens een voorafbepaald model.
TOTAAL
l.A.1

Rechten 2017

22.521.475

1 .A.2

Geïnde rechten in 2017

22.437.924

1.B

Totaal commissie 2017
*Directekosten

3.912.764

1.B.l
1 .B.2

*

Indirecte kosten

2.314.193

(inclusiefResultaat van liet boekjaar)

1 .C

Totaal rechten

1.C.1

*

Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*

Te verdeien geïnde rechten

1 .C.3

*

Verdeeide rechten in afwachting van betaling

1 .C.4

*

Niet verdeeibare geïnde rechten (niet toewijsbaar)

1 .C.5

*

Financiie opbrengsten uit het beheer van geïnde rechten

1.D

Verdeelde rechten in 2017

1 .E

Betaalde rechten in 2017

+

financièle opbrengsten (op 31/12/2017)

1.598.571

40.952.771
2.192.812
32.799.759

5.960.200

18.123.155
(na aftiek RV)

17.490.989

De rechten 2017 (1 .A. 1) betreffen aile inningen die betrekking hebben op het afgesioten
boekjaar, zeifs ais deze nog niet betaald waren op 31 december 2017.
De geinde rechten in 2017 (1 .A.2) betreffen aile rechten (die betrekking hebben op het
afgesioten boekjaar of de vorige boekjaren) die geïnd werden in 2017 en die terug te
vinden zijn in het kasstroomoverzicht.
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 44.875,85 euro ter dekking van de bijdrage aan het organiek fonds (zijnde
0,2% voor de Controiedienst) en het resuitaat van het boekjaar (116,03 euro). Sinds het
boekjaar 2015 is het de commissie die de omzet vormt.
Het totaaibedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (1.C.1
bedraagt 34.992.571 euro per 31 december 2017.

+

1.C.2)
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Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in afwachting van
betaling (1.C.3) bedraagt 5.960.200 euro per 31 december 2017, waarvan 92%
betrekking heeft op de repartitie van eind december 2017. De verdeling van deze
schulden is beschikbaar per rechthebbende, 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) verrnits het definitief bedrag pas
gekend is op het moment van de definitieve afsluiting van de repartitie die volgt op de
goedkeuring van de Algemene Vergadering van 2018.
Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (1.D) in 2017 aan de
rechthebbenden bedraagt 18.123.155 euro (exclusief BTW en véôr eventuele afhouding
van een roerende voorheffing). Het totaalbedrag van de Betaalde rechten in 2017 aan de
rechthebbenden (1.E) bedraagt 17.490.989 euro (exciusief BTW en na eventuele
afhouding van een roerende voorheffing) en heeft betrekking op rechten die verdeeld
werden in 2017 of in de voorbije jaren. De verdeling van de betaalde rechten is
beschikbaar per rechthebbende en niet per inningsrubriek.
A. Reproductie
1.A.1
I .A.2

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

3.041.892

1.B
1.B.1

Totaal commissie 2017
*Directekosten

415.967
132.626

1 .B .2

1 .C
1.C.1

*

Indirecte kosten

(inclusief Resultaat van het boekjaar)

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 3 1/12/2017)
*
Rechten in afwachting van inning

2.991.816

283.341

7.848.354
619.043

1 .C.2

*

Te verdelen geïnde rechten

7.229.311

1.D

Verdeelde rechten in 2017

2.037.149

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

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

3.400.717
3.440.642

1 .B
1.B.1

Totaal commissie 2017
*Djrectekosten

565.551
335.036

1 .B.2

*

I .C
1 C. 1
1 .C.2

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 31/12/2017)
*
Rechten in afwachting van inning
*
Te verdelen geïnde rechten

7.105.283

1 .D

Verdeelde rechten in 2017

2.446.382

.

Indirecte kosten

(inclusiefResultaat van het boekjaar)

230.515

145.187
6.960.096

I. Kabel

1.A.2

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

1.B

Totaal commissie 2017

1.B.1

*

Directe kosten

*

Indirecte kosten

1.A.1

1 .B.2

1.745.004
1.702.953
‘

118.143
O

(inclusiefResultaat van het boekjaar)

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

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 31/12/2017)

1 .D

118.143

3.760.719

*

Rechten in afwachting van inning

1.281.059

*

Te verdelen geïnde rechten

2.479.660

Verdeelde rechten in 2017

2.387.408

O. Billijke vergoeding
1.A.1
1.A.2

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

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

11.226.678
11.195.329

Totaal commissie 2017

2.602.735

*

Directe kosten

*

Indirecte kosten

1.846.531
(inclusief Resultaat van het boekjaar)

756.204

1 .C

Totaal rechten + financiele opbrengsten (op 3 1/12/2017)

1.C.1

*

Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*

Te verdelen geïnde rechten

14.111.204

1.D

Verdeelde rechten in 2017

8.256.076

P.

14.258.728
147.524

Leenrecht

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

41.478
41.478

1.B
1.B.1

Totaal commissie 2017

2.808

1 .B.2

*

1 .C
1 .C. 1

Totaal rechten + financièle opbrengsten (op 31/12/2017)
*

Rechten in afwachting van inning

1 .C.2

*

Te verdelen geïnde rechten

1 .D

Verdeelde rechten in 2017

1.A.1
1.A.2

*Directekosten
Indirecte kosten

O
(inclusiefResultaat van het boekjaar)

2.808

129.809
O

129.809

4.843

Q. Thuiskopie
1.A.1
1 .A.2

Rechten 2017
Geïnde rechten in 2017

1 .B
1 .B. 1

Totaal commissie 2017
*
Directe kosten
*
Indirecte kosten (inclusiefResultaat van het boekjaar)

1 .B.2

3.065.706
3.065.706

207.559
O
207.559

1 .C.2

Totaal rechten + financièle opbrengsten (op 31/12/2017)
*
Rechten in afwachting van inning
*
Te verdelen geïnde rechten

1.889.678
O
1.889.678

1.D

Verdeelde rechten in 2017

2.991.297

1.C
1 .C. 1

4. Overschrijding van het plafond van 15 procent werkingskosten (artikel
XI.252 WER /XL256 WER van toepassing vanafijanuari 2018)
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 2017 17,37% van de inningen (geboekte inningen al
dan niet betaald). Een bedrag van 44.875,85 euro, zijnde de bijdrage 2017 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 publieke plaatsen, rnuziek in bedrijven, de
DJ-contracten en een deel van de achtergrondrnuziek, die op dit percentage wegen. Deze
kosten, voor een totaalbedrag van 2.314.193 euro zijn moeilijk sarnendrukbaar; de
bedrijven die voor de inning gemandateerd zijn beschikken over een expertise die deze
kost rechtvaardigt.
Er dient opgernerkt 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, rnaar tegen het gemiddelde van de tijdens de drie laatste boekjaren geïnde
rechten. De toepassing van deze formule brengt de ratio op 16,65%.

5. Bijkomende inforinatie in hetjaarverslag (artikelXl.248/6 WER)
Niettegenstaande het feit dat de meeste wijzigingen ingevoerd door de wet van 8 juni
2017 enkel van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018 houden wij eraan de bijkomende
gegevens die verrneld zijn in het nieuwe artikel XI.248/6 WER reeds in dit jaarverslag op
te nemen:
Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond van art.XI.262
Nihil
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2:

2° Beschrijving van de wettelijke en bestuurlijke structuur van de beheersvennootschap:
De Raad van Bestuur heeft de ruirnste bevoegdheden om aile handeiingen uit te voeren
die binnen het rnaatschappelijk doei van de vennootschap vaiien, met uitzondering van de
wetteiijke of statutaire bevoegdheden die voorbehouden zijn aan de algemene
vergadering. Er is geen auditcornité.
3° Inforrnatie over entiteiten die eiendom zijn of onder toezicht staan van de
beheersvennootschap:
Sirnim bezit of controleert geen enkele entiteit, noch direct noch indirect.
4° Informatie over het beioningsbedrag betaald aan de personen die de activiteiten van de
beheersvennootschap beheren:
Zoals de voorbije jaren werden in 2017 geen bezoldigingen noch forfaitaire kosten of
voordelen van weike aard uitgekeerd aan de bestuurders.
5° Informatie over de niet verdeling binnen de terrnijn vastgesteld in artikei XI.252
tweede lid:

1,

De «Niet voorbehouden te verdelen rechten» die niet binnen de opgeiegde terrnijn
werden verdeeld en betaald, zijn te verklaren door:
* gebrekkige rapportering en ontbrekende gegevens i.v.rn. het gebruik. Dit speelt
voornarneiijk bij inningsrubrieken die verdeeid worden op basis van rapporteringen van
bepaalde TV-ornroepen, iokaie radiostations en achtergrondmuzieksystemen;
* afsternmen van gegevens met rechthebbenden;
* compiexiteit en werklast van de verdeling.
Sirnim verdeelt conforrn de verdelingsregeis die opgesteld en goedgekeurd zijn door de
rechthebbenden. Deze regels bepalen de verwerking van een zeer uitgebreide set
gegevens (playlists van meer dan tachtig radiostations, rapporteringen van
achtergrondrnuzieksysternen, hitparades-j aariij sten, statistische gegevens over gebruikte
muziekbronnen bij de debiteurs, marktgegevens...).
Het doel is de verdeling zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij het effectieve gebruik
van eike inningsbron (en bv. niet enkei de fonogrammen!producenten te vergoeden die
op een steekproef van radio’s aan bod komen), alsook de rechthebbenden genoeg detail te
bezorgen die hen in staat steit om correct door te betalen indien nodig.
De verdeling gebeurt telkens per voiiedig kaienderjaar. Veel gegevens over jaar n, zijn
pas beschikbaar in de ioop 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 algernene vergadering gehouden op 15 juni 2017 heefi unaniem beslist over te gaan
tot de verdeling van niet toegewezen rechten, rekening houdende met de noodzakeiijke
provisies. Een totaal netto bedrag van 1.386.397,12 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 2018 zal een voorstel tot verdeling van de niet
verdeelbare rechten ter goedkeuring worden voorgelegd van de algernene vergadering met
het oog op de verdeling ervan in 2018.
7° Inforniatie over de betrekkingen met andere beheersvennootschappen of collectieve
beheerorganisaties:
Er bestaat een dienstenovereenkomst tussen Sirnim en Irnagia. Het beheer van de
beheersvennotschap Imagia werd aan Sirnim toevertrouwd.
Sirnim is aandeelhouder (één aandeel) en bestuurder bij Auvibel.
Sirniin heefi een sarnenwerkingsakkoord afgesloten met Sabam (Muziek in bedrijven, DJ
licentie en Achtergrondrnuziek).
Simim heeft een wederkerigheidscontract afgesloten met volgende buitenlandse
beheersvennootschappen: GVL, PPL, SCPP, Sena, Soproq, SoundExchange en AARC.

6. Vooruitzichten voor 2018
De inningsvooruitzichten voor 2018 bedragen 19.180.315 euro.

7. Belangrijke gebeurtenissen na de afs!uiting van het boekjaar
Geen enkele belangrijke gebeurtenis heeft zich voorgedaan na de afsluiting van het
boekjaar 2017 die op een ingrijpende wijze de aan u voorgelegde jaarrekening zou
kunnen wijzigen.

8. Risico ‘s en onzekerheden
De rechtszaken waarin Simim betrokken is (Telenet en Belgische Staat) kennen hun
verder verloop.
Voor wat betreft de risico’s en onzekerheden die wij zouden kunnen vrezen, is de
ondememing geconfronteerd met risico’s en onzekerheden 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 inningen en kosten vanafboekjaar 2018.
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.
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9. Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
Op het gebied van onderzoek of ontwikkeling werd gedurende het afgelopen boekjaar
geen enkele activiteit uitgeoefend ofbegonnen.

10. Bestemming van het resu!taat
De winst van het boekjaar, afgesloten op 31.12.2017, bedraagt 116,03 euro. Gezien de
overgedragen winst van het vorige boekjaar 47.160,06 euro bedroeg, bedraagt de te
bestemmen winst 47.276,09 euro. De Raad van Bestuur steit voor het bedrag van
47.276,09 euro toe te wijzen aan de overgedragen winst.

11. Goedkeuring van dejaarrekening
Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij u dejaarrekening en het jaarverslag
voor het boekjaar 2017 in hun geheel goed te keuren.

12. Kwijting aan de bestaurders 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
31. 12.2017.

Gedaan te Brussel op 7 rnei 2018.

Voor de Raad van Bestuur,

-r----Olivie

JLj
-

an Trimpont

WARNER MUSIC BENELUX nv

Bestuurder

PLAY IT AGAIN SAM bvba
Voorzitter
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