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Simim cv

Lenneke Marelaan 8, Bus 5 - 1932 Zaventem
BT\il: BE 0455.701.46 - RPRBrussel

Jaarverslag van de Raad van Bestuur
aan de Gewone Algemene Vergadering van de vennoten

die zal plaatsvinden op 24 juni 2021

Geachte Vennoten,

Overeenkomstig ha Wetboek van Vennootschappen en de statutÉn hebben wij het genoegen u de
jaarrekeoing van de SIMIM cv, afgesloten op 3l decernber 2A20, voor te leggen en u verslag uit te
brengen over ons beheer in de loop van datzelfde boeldaar. De jaanekening werd opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met
inbegrip vanhetKB van 25 apnl20l4.

7. Rechten vøn hoekjøar 2020

1.1. Billijke VerEoeding

Het totaal aan inningen Billijke Vergoeding (inclusief Radio Omroepen en Muziek in Bedrijven) in
2020 be&aagf 1 1.8 I 3.33 1,75 euro (t.o.v. 12.999. 856,68 euro in 2019).

De innilgs¡ bij de radio-orffoep€n stegen in2020 naat 1.963.279,10 euro (t.o.v. 1.817.811,40 euro in
20te).

Het aandeel van Simim in de geïnde bedragen billijke vergoeding voor de mededeling in openbare
plaatsen n2020,daalde sterknaar 8.092.129,66 euro (t.o.v. 9.621 ,770,08 euro in 2019) onderinvloed
van de COVID-I9 mategelen, hetzij 3.685.777,14 euro (t.o.v. 4.8A4.2A7,4 euro in 2019) voor de
horeca en discotheken/dancings, 1.238.388,73 euro (t.o.v. 1.980.091,42 euro in 2019) voor de socio-
culturele sector en de bioscoopzalen, 1.826.726,47 eu¡o (t.o.v. 1.707.886,85 euro in 2019) voor de
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winkels, 746.775,89 euro (t.o.v. 651.535,34 euro in 2019) voor de kappers en schoonheidssalons,
594.461,43 euro (t.o.v. 478.049,03 er¡¡o in 2019) voor de dienstsn.

De inning van de rechten voor muziekgebruik in onderneuringen is gestegen e'n bedraagt 1.757.922,99
euro in 2020 (t.o.v.1.6A6382,14 euro in 2A1.9\.

1.2. Reproductierechten

De rechten voor simulcastingipodcasting/webcasting bedragen 212.283,54 euro (t.o.v. 101.140,82
euo in 2019).

De rechte'n voor achtergrondmuziek bedragen 733.661,63 euro (t.o.v. 800.624,11 er¡ro in 2019).

De inkomsten voor de DJJicenties bedrage,n 400.945,15 eum (t.o.v. 609.511,40 euro in 2019).

De rechten voor de reproductie van muziek te,n behoeve van audiovisuele producties die bestemd zijn
voor TV, bedragen 1.537.263,13 euro (t.o.v. 1.506.856,55 euro in 2019).

1.3. Mededeling aen hetpubliek

þs inning voor muziekgebruik op websites en voor wachturuziek bedraagt 235.255,11 euro :m2020
(t.o.v. 235.569,07 erno in 2019)

De inning van de rechten voor muzieþebruik in ondernemingen wordt conform de wetswijziging
voortaan onder de billijke vergoeding gerapporteerd þie l.l Billijke Vergoeding).

1.4. Thuiskopie

De inningen voor de thuiskopie in2A20 (op basis van de inkomsten van Auvibel in 2019) bedragen
2.553.370,42 euro, een stijging vn l6Yo t.o.v. het vorige jaar (2.195.691,52 euro in 2019).

1.5. Kabelrechten

De netto geboekte kabelrechten en rechten voor de doorgifte van muziek via telefoonlijnen bedragan
voor het boe\iaar 2020 3.194.012,46 euro (t.o.v. 3.099.976,25 euro in 2019).

2. Voorstellìng vøn de jøarrekeníng

Het boekjaar sluit af op 31.12.2020met een winst van 6,73 euro en een balanstotaal van 37.134.313,66
euro.

Het eigen vennogen is van 97.604,81 euro op 31,t2.2019 miniem gestegen tl,rrar 97.611,54 euro op
31.t2.2020.

Ap 31.12.2020 bedragen de schulden voorwloeiend uit de activiteit van het beheer van de rechten
36.156.109,98 euro en de a¡dere schulden 880.592,14 ewo.

p.2l 1O
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3. Presentotíe vøn gegeyens per ínningsrabiek

A¡tikel 23 van het koni¡klijk besluit van 25 april 2014 verplicht de beheersvennootschappen een aåntal
gegevells üe presenteren voor elk inningsrubriek volgens ee,n vooraf bepa¿ld model.

1E.8E7.696

1E.207.160

Verdeelde rechten iî 2020

Betaalde rechten in 2020

1.D

1.8

36.156.1r0

928.951

29.794l.t0

5.432.949

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op stttztzozO¡
* Rechten in afwachtingv6n inning

* Te verdelen gefnde rechteir

* Verdeelde rechten in afivachting van betaling

* Niet verdeelbare geinde rechten (niet toewijsbaar)

* Financiële opbrengsten uit het beheer van geînde rechten

1.C

1.C.1

t.c.2

1.c.3

t.c.4

1.c.5

3.U6.E90

1.397.471

7.779.419

Tot¡al commissie 2020

* Directe koste¡r

* Indirecte kOsten (inoluriofRecultaatveo hotboo\iar)

I
1 1

.B

.8.

t.8.2

20.824.279

21,133.709

Rechten 2020

Gelnde rechten in 2020

l.A.l
1.A.2

TOTAAL

De rechten 2020 (1,4.1) betreffen ¿lle inningen die betrekking hebbe'n op het aþsloten boe\iaar,
zelß als deze nog niet betaald warÊn op 31 december 2020.

De geinde rechten in 2020 (1.4.2) betreffen alle rechten (die betetking hebben op het afgesloten
boe\iaar of de vorige boekjaren) die geihd werden tn 2A2A en die terug te vinden zijn in het
kasstroomoverzicht.

Overeenkomstig artikel XI. 251 WER en de beslissing van de Algemene Vergadering van 14 juni 2018
worden de inkomsten uit de belegging van rechte,ninkomsten in mindering gebracht van de
beheerskostefi 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 behesrsvennootschap, met inbegrip van een bedrag van
42.269,81 euro ter dekking van de bijdrage a¿n het organiek fonds (zijnde 0,2To voor de
Controledienst) en het resulta¿t vao het boe\iaar 6,73 euro. Sinds het boe\iaar 2015 is het de
cornmissie die de onlø;etvormt.
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Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot de te verdelen rechten (1.C.1 + 1.C.2) bedraagt
30.723.161,36 er¡ro per 3 I december 2020.

Het totaalbedrag aan schulden met betrekking tot verdeelde rechten in aftvachting vsn beteting
(1.C.3) bedraagt 5.432.949 euro per 31 december 2020, waawan 76% betrekking heeft op de repartitie
van eind december 2020.De verdeling van deze schulden is beschikbaar per rechthebbende, niet per
inningsnrbriek.

De tr'inanciële opbrengsten voortvloeiend uit het beheer van rechten (1.C.5) zijn geglobaliseerd met
de rechten (l.C).

De Nietverdeelb¡re geinde rechten (1.C.4) zijn bij de aßluiting van het boeþiaar inbegrepen in de
Te verdelen geihde 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 goedkeuring van de Algemene Vergadering van
2421.

Het totaalbedrag van de Verdeelde rechten (toegekend) (l.D) rn2020 aan de rechthebbenden bedraagt
18.887.696 euro (exclusief BT'W en vóór eventuele afhouding van efll roer€nde voorheffrng).

Het tota¿lbedrag van de Betaatde rechten in 2020 aan de rechthebbenden ( I .E) bedraagt 18.207 .160
euro (exclusief BTW en vóór eventuele afhouding va¡r €en roerende voorheffing) en heeft betrel&ing
op rechten die verdeeld werden in 2020 of in de voorbije jaren. De vetdeling van de betaalde rechten
is beschikbaar per rechthebbende er niet per inningsrubriek.

A. Reproductie

l.A.t
1.4.2

Rechten 2020

Gcinde rechten în2020
2.920.153

3.24t.639

l.B
l.B.t
1.8.2

Tot¡sl commissie 2020
* Directe koste,n

* Indirecte kosten (inclruiefReoultratv¿úherboekj¡sr)

319.745

69.661

250.083

I
1

I
I

.c.2

.C

.c
Totaal rechten i financiðle opbrengsten (op 3tfi2t2020)
* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geinde rechten

6.903379

215.602

6.627.776

l.D
l.E

Verdeelde rechten in 2020

Betaalde rechten Ín 2020

3.623.382

3JA7.571
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662.869

785.8t1

Verdeelde rechten ir 2020

Betaalde rechten in 2020

1.D

1.8

l,619.g04

91

1.619.813

Tot¡al rechten + ñnanciële opbrengsten (op ltttZtZOtL¡
* Rechten in afuachting ysn inning
* Te verdslen geihde reohten

l.c
1.C.1

t.c.2

8.961

-11.188

20.149

Tota¡l commissie 2020
+ Direste kosten

t Indireote koston (inctuìefResultaarvdherbo€kjar)

1.8

1.8.1

t.8.2

235.255

233,646

Rechten 2020

Geihde rechten lî2020
1.A.1

t.4.2

C. Mededeling aan het publiek

2.452.437

2,362.U8

Verdeelde rechten in 2020

Betaalde rechten in 2020

1.D

l.E

6.11s.035

319.684

5.795.351

Totaal rechten * frnanciële opbrengsten(op rlnztzuzu\
* Rechtcn in añvaohting y¿¡ inning

* Te verdele,n geihde rechten

1.C

1.C.1

t.c.2

273.535

0

273.535

Totaal commissie 2020
* Directe kosten

* Indirecte kOsten (inoluaicfResultaarvouhotbockjaar)

I
I
t

.B

.B.l

.8.2

3.194.0t2

33t8.tU
Rechten 2020

Geinde rechten in 2020

1.A..1

t.4.2

L K¡beI

9.t73.586

9.595.937

Verdeelde rechten in 202O

Betaalde rechten in 2O20

l.D
l.E

14.649.849

333.574

14.316.276

Tota¡I rechten * frnanciële opbrengsten (op ltttUzOzo¡
i Rechten in afirachtingvan inning
* Te verdelen geihde rechten

1.C

1.C.1

1.c.2

235A.740

1.338.997

t.0lt.t43

Tot¡sl commÍssie 2020
* Directe kost€rl

i Indirecle kosten (inclusiefResuttaatvmhetbodaar)

.B

.B

I
I
I

I

.8.2

11.860.31s

11,718.736

Rechten 2020

Geïnde rechten in 2020

1.A.1

t.4.2

R. Billijke vergoeding
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S. Leenrecht

l.A.l
1.^.2

Rechten 2020

Geinde rechten îî2020
61.172

61.172

1

1

I

.B

.8.1

.8.2

Toteal commissie 2020
* Directe kosten

* Indirecte kosten (iuolusiefResulraatvanhetboekjaar)

s.239

0

5.239

I
I
I

.c

.c.1

.c.2

Totaal rechten + financiële opbrengsten (op ltttttzOza¡
* Rechten in afwachting y¿¡ inning
* Te verdelen geinde rechten

14.555

0

14.555

1.D

l.E
Yerdeelde rechten n 2020

Betaalde rechten in 2020

49.s93

46,9t1

T. Thuiskopie

1.^A.1

t.4.2
Rechten 2020

Geihde rechten in 2020

2.553.370

2.553.370

1.8

t.B.l
1.8.2

Tot¡¡l commissie 2020
* Directe kosten

* Indireote kosten (nclueiefResultaatvaohetboogaar)

218.671

0

2t8.671

.C

.c.l

.c.2

1

I
I

Totael rechten f Íinanciële opbrengsten (op nnztzozo¡
* Rechten in afwachting v¿¡ inning

* Te verdelen geínde rechten

1.420.439

0

1.420.439

l.D
1.8

Verdeelde rechten in 2020

Bet¡elde rechten in 2A2A

2.225.828

2.308.012

4. Pløfondvøn 75 procentwerkingskosten (ørtíkel K.252 WER/XL256 WER)

Het percentage van de directe en indirecte kosten (verminderd met de kosten die doorgefactureerd zijn
a¿n andere beheersvennootschappen en diverse gerecupereerde kosten) bedraagt voor het boekjaar
2420 ß,29o/o van de innirigen (geboekte inningen al dan niet betaald). Eør bedrag van42.269,81 ewo,
zijnde de bijdrage 2020 aanhet organiek fonds, is inbegrepen in de kosten.

In tegeirstelling ûot voorgaande jaren zijn het met name de kosten verbonden aan de inningen die aan
andere bedrijven zijn toeverhouwd die aanzienlijk zijn gedaald. I^zl2}bedragen deze 1.397.471 eua:o
(t.o.v. 2.102,681 euro in 2019). Met n¿me de oprichting vaa het uniek platform "Unisono" heeft een
gunstige impact gehad op de relatieve directe kosten (i.e. lager commissiqlercentage). Ook liet de
daling van de inkomsten ten gevolge van de COVIDI9 pandemie nchnhet bijzonder voelen bij de
inningen Billijke Vergoeding en DJ Contracten, u/at op zich dan weer resulteerde in een daling van de
øbsolute directe kosten met betrekking tot die inningen.

^J
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Er dient opgemerkt te worden dat de ratio zoals gedeñnieerd in artikel XI.252 WER preciseert dat de
kosten van het afgesloten boekjaar, mits aftrek van de bijdrage aan het organiek fonds, afgezetdienen
te worden, tegen het gemiddelde van de tijdens de drie laatste boekjaren geihde rechten. De toepassing
van deze formule brengl de ratio op 14r0lo/o.

* Gecorrigeerd percenbge van l6,44Yo aaar 16,46%

5. Bijkomende ìnformøtíe in hø jøøwersløg (øfükel fr.248/6 WER)

Hierna vindt u de bijkomende gegeve,ns die vemreld zijn in het nieuwe artikel X1.248/6 WER:

1o Informatie over weigerinsen om een lic€ntie te verl€nen op srond van art.Xl.262 S 2:

Nihil

2o Beschrijvine van de wetûelijke en bestuurliike structuur van de behesrsv€nnootschap:

De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden om alle handelingen uit te voere,tr 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.

3o Informatie over entiteiten die eigendom ziin of onder toezicht staan van de beheersvennootschap:

Simim bezit of conûoleert gee,lr enkele entiteit, noch di¡ect noch indirect.

4o Informatie over het beloninesbedrag betå¿ld aân de person€n die de activiteiten van de
behe€rsv€nnootschap beheren:

Zoals de voorbije jaren, werden l.rl.2020 geen bezoldigingen noch forfaiøire kosten of voordelen van
welke aard uitgekeerd aan de bestuurders. Het mandaat van de algemee,n directeur is wel bezoldigd
maar omwille vanprivacyredenenwotötdezebezoldigingniet ge,publiceerd inhetjaarverslag en enket
opgeriomen in de jaarlijkse verklaring ter vermijding van belangenconflicten.

5o Infonnatie over de niet verdeling binnen de termiin vasteesteld in artikel )C.252 ô1. fi¡,eede lid;

De << Niet voorbehouden te verdelen rechten > die niet binnen de opgelegde temrijn werdsn verdeeld
en betaald, zijn te verklaren door:
* gebrelftige rapportering en ontbrekende gegevens i.v.m. het gebruik. Dit speelt voornarnelijk bij

inningsrubrieken die verdeeld worden op basis van rapporteringen van be,paalde TV-omroepen, lokale
radiostations en achtergrondmuzieksystemen;
* aßlemmen van gegevens met rechthebbenden;* complexiteit e,n werklast van de verdeling.

p.7 I 10
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Simim verdeelt conform de verdelingsrcgels die opgesteld en goedgekeurd zijn door de
rechthebbenden. Deze regels bepalen de verwerking van esn zeer uitgebreide set gegevens þlaylists
van meer dan tacbtig radiostations, rapporteringen van achtergronduruzielcsysternen, hþarades-
jaarlijsten, statistische gegevens over gebnrikte muziekbronneir bij de debiteurs, marlfgegwens,..).

Het doel is de verdeling za dicht mogelijk te laten aanleunen bij het effectieve gebruik van elke
inningsbron (en bv. niet enkel de fonogrammen/producenten te vergoeden die op een steeþroef van
radio's aan bod komen), alsook de rechthebbenden genoeg det¿il te bezorgen die hen in sta¿t stelt om
correct door te betalen indien nodig.

De verdeling gebeurt telkens per volledig kalenderjaar. Veel gegevens overjaar n, zijn pas beschikbaar
in de loop van jaar n *1.

De huidige ged*ailleerde verdeling gebeurt op vraag van en in het belang van de rechthebbenden, die
een nauwkeurige en gedetailleerde verdeling verkiezen boven een snellere verdeling.

6o Infonnatie over de niet-verdeelba¡e bedragen bedoeld in artikel XI.254:

De algemene vergadering gehouden op 17 september 2020 heeft de verdeling van niet toegewezen
rechten unaniem bevestigd, rekening houdende met de noodzakelijke provisies. Een totaal netto bedrag
van 1.400.059,26 euro werd toegekend aan de rechthebbende,n van de betrokken categorie na aflrek
van de directe en indirecte lasten aangerekend aan de betrokken inningen.

Aan de algemene vergadering van juni 2021 z.al een voorstel tot verdeling van de niet-verdeelbare
rechten üer goedkerring worden voorgelegd met het oog op de verdeling ewan n 2021 .

7" Informatie over de betrekkingen met andere behe€rsvennootschappen of collectieve
beheerorsanisaties:

Er bestaat een diensteirovereenkomst tussen Simim en Imagia. Het beheer van de beheersvennootschap
Imagia werd aan Simim toeverüouwd.

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

Simim heeft een samenwerkingsakkoord met Sabam (Muziek in bedrijven, DJ-licentie en
Achærgrondmuzieþ.

Simim heeft een wederkerigheidscontract afgesloten met volgende buitenlandse
beheersvennootschappen: G\¿L, PPL, SCPP, Seira, Soproq, SotrndExchange en AARC.

6. VoorutØichten voor 2A21

De inningsvooruitzichten v oor 2021 bedragen 1 9,069.608 euro.

Deze voonritzichten houden -in de mate van het mogelijke en voor zover informatie beschikbaa¡ is-
rekening met een geschatte daling van de inkomsten ten gevolge van de COVID-19 pandemie. De
uiteindelijke impact hiervar¡ blijft eve,nwel onzeker en is afhankelijk van de verdere maatregelen &
onrwikkelingen, alsook van de timing en amplitude van de relance in de verschillende sectoren (in het
bijzonder de Horeca" Dans, de Socio-Culturele Sector en de Events.)

p I / 1û
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7. Beløngrijke gebeañenissen nø de øfsluiting van het boekjaar

ln 2021 worden wij nog steeds geconfronteerd met een COVID-I9-crisis die op de meeste sectore,n
(en zeker de onze) een belangrijke impact heeft. De duu¡ e¡r intensit€it kunnen op dit moment nog
steeds niet goed ingeschat worden, maar het is duidelijk dat het negatief effect van deze crisis op onze
omzet (lees: inningen) verder aanheudl en allicht signiñcanter zal njn dan in 2020.Mrsthet doel om
de impact op onze leden tot een minimum úe beperken, besliste de vennootschap om op mâKimale
capaciteit te b$ven firnctioneren om zo een madmale (inning en) verdeling te kunnen
bewerkstellingen. De vennootschap beschikt bovendien over een voldoende grote liquiditeiæpositie
opdat het norrrale fi¡nctioneren van de vennootschap niet in h* gedrang komt. Een negatief effeot op
het resultaat in 202l is zo goed als zeker, aj het zonúcr dat één en ander e¡toe zou leiden dat we onzè
waarderingsgrondslagen diene¡r te wijzigen,

8. Rßíco's en onzekerheden

Ðe grote rechtszaken waarin Simim betrokken is (Telenet en Belgische Staat) kennen hun verder
verloop. Verder zijn er een âant¿l uitspraken van het Europees Hof van Justitie waarvan de draagrvijdte
nauwlettend in het oog dient te worden gehoude,n.

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.

9. Onderzoeks- en ontwikkelingsøctìvíteiten

Op het gebied van onderzoek of ontwikkeling werd gedurende het afgelopen boekjaar geen enkele
activiteit uitgeoefend of begonnen.

70. Bestenmíng van het resultøat

De winst van het boe$aar, afgesloten op 31.12.2020,be&aag! 6,73 euro. Gezien de overgedragen
winst van het vorige boe$aar 47.979,81euro bedroeg, bedraagt de te bestemmen winst 47.986,54
euro. De Raad van Bestuur stelt voor het bedrag van 47 .986,54 euro toe te wijzen aan de overgedragen
winst.

1 1. Goedkeuríng vøn de jøørrekeníng

Rekening houdend met wat voorafgaat, verzoeken wij u de jaanekening en het jaarverslag voor het
boekjaar 2A20 í\hun geheel goed æ keuren.

12. Kwijting aøn de bestuurders en de commßsarís

p. 9 i 10
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Wä verzoeken u ev€'lreens hdjting te vede,nen aan de bestuurders €n aån de commissris voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende hetjaar dat afgesloten werd op gl.l2.2ozo.

Gedaan te Zavente,m op I juni 2021,

Voor de Raad van Bestuw,

Alex De Maegd
Sony Music Entertainmeirt Belgium NV
Yootzitter

N.EW.S, NV
Ondervoonítter
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