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BESTUURSVERSLAG

Het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.
Amsterdam, 18 juni 2015

Het Bestuur,

R. van Breugel

D. van der Graaf

A.T. de Jong

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

De heer van der Graaf, afgevaardigde OTP, is tevens secretaris van Stichting Servicebureau Filmrechten, SEKAM Video,
CFAP, voorzitter StOPnl, bestuurslid STG en SGN, lid van de algemene ledenvergadering van RoDAP en directeur van OTP.

De heer van Breugel, afgevaardigde OTP, is tevens voorzitter van SEKAM Video, Stichting Servicebureau Filmrechten,
bestuurslid StOPnl, CFAP, STG en vervangend lid van de General Assemblee van AGICOA en de EXCom van AGICOA.

De heer de Jong, afgevaardigde FPN, is tevens penningmeester van FPN en bestuurslid van SEKAM Video en
SBF.
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KERNCIJFERS

RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

BEDRAGEN IN EURO’S

Nederlands gebruik
CBO's Nederland

3.863.390

Buitenlands gebruik
CBO's Buitenland
Subtotaal

202.786
4.066.176

REPARTITIE/UITKERINGEN
Rechthebbenden

-2.098.313

CBO's Nederland
Agenten Buitenland

0

Toevoeging socu-fonds

0

Bijdrage beroepsorganisaties
Subtotaal

-2.098.313

Netto kosteninhouding

-279.833

Totaal

1.688.030

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN
Te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

2.078.965

SOCIALE EN CULTURELE DOELEN
Bestedingen

-43.714

Nog te besteden einde boekjaar

131.801

EXPLOITATIEREKENING
Netto kosteninhouding

279.833

Overige baten
Beheerskosten

-312.389

EXPLOITATIERESULTAAT

-32.556

Financiële baten en lasten

32.556

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN)

0

KENGETALLEN
Toegepaste kosten inhouding
Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten
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7,7%

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

13,1%

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten

-0,2%

Percentage afgeleide consumentenprijsindex

1,0%

Aantal rechthebbenden met gereparteerde gelden

5

15,0%

409

Aantal gefactureerde gebruikers

-

Aantal werknemers in fte

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

2014

BEDRAGEN IN EURO’S

2013

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN (1)
LIQUIDE MIDDELEN (2)

41.397

49.217

6.016.488

4.288.376

TOTAAL ACTIVA

6.057.885

4.337.593

6.057.885

4.337.593

PASSIVA

2014

RESERVES (3)

2013

350.000

350.000

VAN DOORBETALING (4)

1.577.543

-

VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING (5)

2.078.965

3.973.707

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

2.051.377

13.886

GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE

TOTAAL PASSIVA

6.057.885

4.337.593

6.057.885

4.337.593

SEKAM VIDEO | Auteursrechtelijke vergoedingen

.

8

EXPLOITATIEREKENING OVER 2014

BEDRAGEN IN EURO’S

2014

2014

2013

Realisatie

Budget

Realisatie

NETTO KOSTENINHOUDING (7)

279.833

262.500

250.151

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN (8)

212.961

212.961

206.365

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN

42.369

36.300

47.966

KANTOORKOSTEN

13.540

16.893

16.306

OVERIGE KOSTEN (9)

43.519

36.850

42.407

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

312.389

303.004

313.044

BEDRIJFSRESULTAAT

- 32.556

- 40.504

- 62.893

32.556

40.504

62.893

-

-

-

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (10)

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

9
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

BEDRAGEN IN EURO’S

2014

2013

Realisatie

Realisatie

3.786.343

896.488

REPARTITIE / VERDELING

- 2.098.313

- 1.259.856

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING

1.688.030

- 363.368

279.833

250.151

32.556

62.893

-

-

312.389

313.044

7.819

1.854

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN

32.626

- 114.573

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING

40.081

- 112.719

KASSTROOM UIT BELEGGINGEN

-

-

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-

-

1.728.112

- 476.087

LIQUIDE MIDDELEN 1 JANUARI

4.288.376

4.764.463

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER

6.016.488

4.288.376

- 1.728.112

476.087

NETTO INCASSO / ONTVANGSTEN

NETTO KOSTENINHOUDINGEN
OVERIGE BATEN
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN

NETTO KASSTROOM

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
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GRONDSLAGEN VOOR

ALGEMEEN

WAARDERING EN

De stichting heeft haar jaarrekening opgesteld overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het in Nederland Geldende

RESULTAATBEPALING

Wetboek (BW).De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten tenzij anders toegelicht. Voor zover niet anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde en opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben.

AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN
SEKAM Video is door Stichting de Thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie van de thuiskopievergoedingen
aan producenten. SEKAM Video verdeelt de thuiskopievergoedingen op basis van gegevens met betrekking tot filmwerken die thuis van televisie worden opgenomen.

SCHATTINGEN
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde
schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

VERPLICHTING EN GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING
Het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de door
de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt
geregeld. Bij de distributie van gelden aan de rechthebbenden wordt het repartitiereglement in acht genomen. De
actualiteit en bruikbaarheid van het repartitiereglement worden eens in de drie jaar getoetst door het bestuur. De
te verdelen gelden bestaan enerzijds uit nog te verdelen gelden betrekking hebbend op een specifiek incassojaar,
anderzijds uit reserveringen.

OMZET EN RESULTAAT
De werkzaamheden van SEKAM Video kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het incassojaar. Omdat het resultaat op deze dienstverlening tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de opbrengst verantwoord ter
hoogte van de gemaakte kosten. Het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt
direct gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin deze voorzienbaar zijn.

Omdat het resultaat op deze dienstverlening tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de
opbrengst verantwoord ter hoogte van de gemaakte kosten. Het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de
daadwerkelijke kosten wordt direct gemuteerd ten gunste van het saldo ter doorbetaling. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
11
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GRONDSLAGEN VOOR

CONTINUÏTEIT

WAARDERING EN

Zoals opgenomen in het bestuursverslag is het bestuur zich bewust van de wisselende en sterk veranderende

RESULTAATBEPALING

omgeving. Het bestuur, directie en het Servicebureau blijven deze ontwikkelingen nauwgezet volgen en proberen,
voor zover dat mogelijk is, er op te anticiperen.

Sinds 2013 is de nieuwe Thuiskopie AMVB van kracht. De aangepaste regeling houdt in dat de consumenten auteursrechtelijk beschermde werken (zoals films en muziek) kunnen blijven kopiëren voor eigen gebruik, tegen betaling
van een vergoeding aan creatieve makers. Deze vergoeding is begrepen in de aankoopprijs van de apparaten en
dragers die door consumenten gebruikt worden om kopieën te maken. Naast de vergoedingen op Cd’s en DVD’s zijn
en vergoedingen vastgesteld voor apparaten (zoals pc’s, laptops, tablets, mp3 spelers en smartphones) die aantoonbaar door consumenten worden gebruikt om mee te kopiëren. De Staatssecretaris heeft middels een AMVB de
nieuwe regeling met ingang van 2015 met twee jaar verlengd.

De ontwikkelingen bieden perspectief en de voortdurende incasso en de continuïteitsreserve geeft het bestuur
vertrouwen dat de organisatie ook de komende 12 maanden vanaf opmaken en vaststellen van de jaarrekening
in continuïteit kan opereren. Derhalve is de jaarrekening ook opgesteld onder deze continuïteitsveronderstelling.

SEKAM Video heeft een zogenaamde continuïteitsreserve, die de afwikkeling van haar verplichtingen moet
waarborgen. Middels deze reserve is SEKAM Video in staat de volledige afwikkeling van de lopende repartitieschuld
te realiseren.
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GRONDSLAGEN VOOR

VORDERINGEN

WAARDERING EN

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een

RESULTAATBEPALING

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Belastingdienst heeft in een brief van 20 december 2004 geoordeeld dat Stichting SEKAM Video niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

INGEHOUDEN KOSTENDEKKING
Over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als
opbrengst voor de stichting verantwoord. De hoogte van deze kostendekking wordt door het bestuur vastgesteld en
bedraagt gedurende het boekjaar 15% (2013: 15%). De kosteninhouding wordt verantwoord bij ontvangst.

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen
respectievelijk aan derden betaalde interest.

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirectie methode. Bij de inrichting van het kasstroomoverzicht wordt rekening gehouden met de door VOICE, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor
auters en naburige rechten, voorgeschreven indeling.
13
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

1. VORDERINGEN

2014

2013

NOG TE ONTVANGEN RENTE

8.372

13.428

VOORUITBETAALDE KOSTEN

3.025

3.025

-

7.764

30.000

25.000

41.397

49.217

OMZETBELASTING
NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING

2. LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de repartities thuiskopiegelden
en overige kosten en uitgaven.

3. RESERVES
SEKAM Video houdt een continuïteitsreserve aan van €350k. Deze is bedoeld om de repartitieverplichtingen af te
wikkelen ingeval beëindiging van activiteiten en kan worden aangewend bij het wegvallen van inkomsten.

4. GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING
Met ingang van de jaarrekening 2014 worden gereserveerde gelden ter zake van doorbetaling apart gepresenteerd op
de balans. Tot en met het jaar 2013 werd de reserve gepresenteerd onder de verplichting terzake van doorbetaling. De
gereserveerde gelden ter doorbetaling komen geheel toe aan rechthebbenden. Vanaf 2015 zullen de gereserveerde
gelden verder worden afgebouwd en zal het surplus worden uitgekeerd aan rechthebbenden.

5. VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING
De repartitieschuld bedraagt thans een bedrag van € 2,1 miljoen. In 2014 is een bedrag van €2,0 miljoen uitgekeerd
aan rechthebbenden. Tevens zijn in 2014 de crediteuren van Thuiskopievergoedingen onder kortlopende schulden en
de aangehouden reserves onder reserves op de balans verantwoord. Dit heeft een mutatie tot gevolg gehad van €3,6
miljoen. Samen met de geïncasseerde gelden ter hoogte van ruim €4,1 miljoen is de repartitieschuld afgenomen met
€1,9 miljoen tot €2,1 miljoen.De incasso was relatief hoog vanwege het ultimo 2014 ontvangen aandeel in de schadevergoeding van de Staat. De schadevergoeding heeft betrekking op de in 2009 door Stichting de Thuiskopie gestarte
procedure tegen de Staat. Volgens Stichting de Thuiskopie was de regel-geving inzake thuiskopieën in de periode 20072012 onrechtmatig omdat daarin alleen werd geheven over cd’s en dvd’s, en niet over andere voorwerpen waarmee
thuiskopieën gemaakt werden, zoals mp3-spelers en harddisk-recorders. De Staat en Stichting de Thuiskopie hebben
eind 2014 hun geschil beëindigd. Zij zijn het eens geworden over een door de Staat te betalen schadevergoeding van
€33,5 miljoen. De gerechtelijke procedure die hierover tussen Stichting de Thuiskopie en de Staat loopt, zal worden
beëindigd.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Sinds 2013 is een nieuwe AMVB van kracht als gevolg waarvan de betalingsplichtige markt enorm is uitgebreid. De
Staatssecretaris heeft middels een AMVB de nieuwe regeling met ingang van 2015 met twee jaar verlengd.
Met tarieven op voorwerpen als tablets, pc’s en telefoons moet de hoofdverdeling voor audio/video/data opnieuw
beoordeeld worden. Stichting de Thuiskopie heeft daartoe een onderzoek laten uitvoeren naar het kopieergedrag
van consumenten. Daarnaast is een adviescommissie verzocht een advies uit te brengen voor een nieuwe verdeling
van de door Stichting de Thuiskopie geïncasseerde gelden op basis van de uitgevoerde marktonderzoeken en de
economische, juridische en statistisch relevante aspecten van de Thuiskopieregeling. De eerste resultaten zijn inmiddels beschikbaar gekomen maar hebben nog niet geleid tot een aangepaste verdeelsystemathiek. Hierdoor en
vanwege lopende juridische procedures heeft het bestuur van Thuiskopie in 2014 geen uitkeringen gedaan over de
jaren 2013 en 2014. Begin 2015 is alsnog besloten de gelden over 2013 en 2014 aan de verdeelorganisaties uit te
keren op basis van de door de adviescommissie voorgestelde maatstaf. Deze maatstaf is gebaseerd op de economische waarde die de verschillende rubrieken in Nederland vertegenwoordigen.
Ingevolge het besluit van de Staatssecretaris van Justitie is Stichting De Thuiskopie aangewezen als rechtspersoon
belast met de inning en verdeling van de vergoeding voor het verveelvoudigen van beeld- en geluidsopnamen voor
eigen oefening, studie of gebruik, welke vergoeding kortweg thuiskopievergoeding wordt genoemd. Krachtens het
Deelreglement Video van Stichting De Thuiskopie ontving Stichting SEKAM Video tot dusver een aandeel van 33,75%
van het netto voor repartitie beschikbare bedrag aan thuiskopievergoeding.
SEKAM Video keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement (wat
is vastgesteld in 2011), onder aftrek van de kosten voor uitvoering. De hoogte van deze kosteninhouding wordt door
het bestuur vastgesteld en bedraagt gedurende het boekjaar 15%. Het bestuur heeft het repartitiereglement ultimo
2014 geëvalueerd en geconcludeerd dat vooralsnog geen nadere aanpassingen in het reglement gewenst of nodig
zijn. De rechthebbenden hoeven zich niet aan te sluiten bij SEKAM Video maar dienen zicht te registreren om voor de
thuiskopievergoeding in aanmerking te komen.
De verplichting terzake doorbetaling kan per balansdatum als volgt worden gespecificeerd naar jaarlaag:

BEDRAGEN IN € 1.000,-

Thuiskopiegelden NL

Thuiskopiegelden BLT

Naclaim reserves

Totaal

2011

109

81

127

317

2012

151

130

46

327

2013

-

-

-

-

2014

1.189

113

132

1.434

1.449

324

305

2.078

Totaal
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TOELICHTING OP DE BALANS

De afname van de verplichting ter zake van doorbetaling van SEKAM Video in het boekjaar van bijna € 1,9 miljoen is als
volgt nader toe te lichten:

2014

2013

3.973.707

4.337.074

-

-

3.863.390

1.090.438

-

-

202.786

156.685

SUBTOTAAL

4.066.176

1.247.123

RECHTHEBBENDEN

- 2.098.313

- 537.823

CBO’S NEDERLAND

-

-

CBO’S BUITENLAND

-

-658.950

TOEVOEGING SOCU-FONDS

0

- 163.566

SUBTOTAAL

- 2.098.313

- 1.360.339

SUBTOTAAL

1.967.863

- 113.216

RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN

-

-

DIVERSE BATEN

-

-

HERALLOCATIE GERESERVEERDE GELDEN TER DOORBETALING

- 1.577.543

-

HERALLOCATIE CREDITEUREN

- 2.005.229

-

SUBTOTAAL

-3.582.772

0

SALDO EXPLOITATIEREKENING

-

-

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

-

-

- 279.833

- 250.151

-

-

SUBTOTAAL

- 279.833

- 250.151

SALDO 31 DECEMBER

2.078.965

3.973.707

BEDRAGEN IN EURO’S

STAND 1 JANUARI

RECHTENOPBRENGSTEN

NEDERLANDS GEBRUIK
CBO’S NEDERLAND
BUITENLANDS GEBRUIK
CBO’S BUITENLAND

REPARTITIE/UITKERINGEN

OVERIGE MUTATIES
TOEVOEGINGEN

INHOUDINGEN

NETTO KOSTENINHOUDING
NETTO KOSTENINHOUDING OUDE JAREN
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TOELICHTING OP DE BALANS

De repartitie in 2013 had betrekking op de jaren 2010 tot en met 2012. De boekjaren tot en met 2010 zijn volledig
afgesloten.

De verplichting ter zake van doorbetaling is inclusief een reserve voor naclaims op thuiskopiegelden van 15%. Deze
reserve dient binnen twee jaar na afsluiten van een repartitiejaar te worden afgewikkeld. Dit percentage is een
inschatting van de maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt
op een vergoeding. SEKAM Video reserveert gedurende vijf kalenderjaren volgend op het jaar van inning door
Stichting de Thuiskopie maximaal 15% van het incassosaldo voor naclaims van rechthebbenden.

Voor zover (een gedeelte van) het percentage dat door SEKAM Video is gereserveerd voor naclaims, na verloop van 5
kalenderjaren volgende op het jaar van inning door Stichting de Thuiskopie, niet is uitgekeerd, zal SEKAM Video het
resterende bedrag pro rato uitkeren aan rechthebbenden, voor zover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de
daarvoor te maken kosten.

Het repartitiereglement is goedgekeurd door het College van Toezicht en Stichting de Thuiskopie.

BEDRAGEN IN EURO’S

2014

2013

2.006.645

3.482

REKENING COURANT SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

-

10.365

REKENING COURANT SOCU FONDS SFCP

-

-

5.566

39

6. KORTLOPENDE SCHULDEN

CREDITEUREN

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
OMZETBELASTING

39.166
2.051.377
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13.886

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN

THUISKOPIEGELDEN

REGELINGEN

Naar aanleiding van een bij de Hoge Raad en het Hof van Justitie EU aanhangige procedure tussen producenten van
blanco dragers (cd-roms, dvd’s etc.) en Stichting de Thuiskopie heeft Stichting de Thuiskopie sinds oktober 2011 de
uitkering van thuiskopiegelden opgeschort teneinde een reserve aan te leggen voor een mogelijk nadelige uitkomst
van deze procedure. De hoogte van de vordering van Sekam Video op Stichting de Thuiskopie per 31 december 2014 is
onbekend.

MEERJARIGE VERPLICHTINGEN
SEKAM Video heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten. Deze Overeenkomst is
aangevangen op 1 oktober 2012 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

TOELICHTING OP DE

7. NETTO KOSTENINHOUDING

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

NETTO KOSTENINHOUDING
NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING

2014

2014

2013

Realisatie

Budget

Realisatie

274.833

262.500

245.151

5.000

-

5.000

279.833

262.500

250.151

Onder deze post wordt verantwoord de inhouding op ontvangen thuiskopiegelden van Stichting De Thuiskopie en
vergelijkbare stichtingen in het buitenland, waarmee Stichting SEKAM Video wederkerigheidovereenkomsten heeft
afgesloten. Daarnaast kan als gevolg van de overgang naar Titel 9 BW 2 jaarlijks een tekort of overschot ontstaan ten
opzichte van de bruto kosteninhouding in dat jaar. Een eventueel tekort of overschot wordt onttrokken/toegevoegd aan
de verplichting ter zake van doorbetaling. Het resterende saldo betreft de netto kosteninhouding.
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8. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

2014

2014

2013

Realisatie

Budget

Realisatie

212.961

212.961

206.365

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

Onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de gesloten serviceovereenkomst tussen Stichting
SEKAM Video en Stichting Servicebureau Filmrechten d.d. 4 april 1996.

9

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2014

2014

2013

Realisatie

Budget

Realisatie

ACCOUNTANTS- EN ADVIESKOSTEN

42.369

36.300

47.966

OVERIGE KOSTEN

57.059

53.743

58.713

99.428

90.043

106.679

Het bestuur van SEKAM Video heeft voor 2014 besloten aan de bestuursleden Van der Graaf, Maltha en Van Breugel voor
hun werkzaamheden in het jaar 2014 een vergoeding toe te kennen. Hieronder staat het overzicht waaruit blijkt in welke
hoedanigheid de bestuursleden aan SEKAM Video verbonden zijn en welke vergoeding zij hiervoor hebben ontvangen.

WET NORMERING TOPINKOMENS
Functie

Aard van functie

Naam

Beloning 2014

Beloning 2013

Voorzitter

Topfunctionaris

Dhr. R. van Breugel

€ 10.506

€ 10.250

Penningmeester

Topfunctionaris

Dhr. S.F. Maltha

€ 10.506

€ 10.250

Secretaris

Topfunctionaris

Dhr. D. v.d. Graaf

€ 10.506

€ 10.250

Aan de bestuursleden zijn geen belastbare en variabele onkostenvergoedingen betaald en tevens zijn geen betalingen
gedaan in het kader van pensioenvoorzieningen.
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In 2014 is het eerste deel van de schadevergoeding van de Staat door Stichting de Thuiskopie uitgekeerd aan SEKAM

EXPLOITATIEREKENING

Video Het kostenpercentage over het jaar 2014 is daardoor met 7,7% beneden het wettelijke percentage van 15%
uitkomen. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om het percentage ook voor 2015 beneden dit niveau te houden.
SEKAM Video is daarbij wel afhankelijk van het beleid van Stichting de Thuiskopie met betrekking tot de uitkering
van beschikbare thuiskopiegelden.

10. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
BEDRAGEN IN EURO’S

2014

2014

2013

Realisatie

Budget

Realisatie

32.556

40.504

62.893

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

PERSONEELSLEDEN
De stichting heeft net als vorig jaar geen personeel in dienst.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.
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OVERIGE GEGEVENS

STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE RESULTAATVERDELING
Het bestuur besluit inzake de verdeling van het resultaat.

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat van boekjaar 2014 is €0.

CONTROLEVERKLARING
De controleverklaring van de controlerend accountant is bijgevoegd.
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BEZOEKADRES
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+31(0)20 6765 088
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