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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Sekam Video

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Sekam Video te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Sekam Video op 31 december 2016 en van het resultaat
over 2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en artikel 25e van de Wet toezicht en
geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten voor wat betreft de
bepalingen bij en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2016;
de exploitatierekening over 2016;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Sekam Video zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags
en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
de kerncijfers;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 6W is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de overige
gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en artikel 25a van de Wet toezicht en geschillenbeslechting
collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten voor wat betreft de bepalingen bij en
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. In dit kader
is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.



Pagina 3
Building a better
working world

Onze controle bestond onder andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evaluecen van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Utrecht, 24 mei 2017

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Dijkstra RA



f SEKAM VIDEO
AUTEURSRECHTELIJKE THUISKOPIE VERGOEDINGEN

SEKAM Video
Jaarverslag • 2016

STICHTING SEKAM VIDEO 1 AMSTERDAM 24MEI 2017

Ernst &
ijcatie
Accountants LLP

E‘BuiIdin a befter
working world



1 SEKAM VIDEO Jaarverslag 2016

Ter iden1.icatie
Ernst & You Accountants LLP

—

E‘BuiIdln a betterworking world



INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 4

KERNCIJFERS 5

JAARREKENING

Balans per 31 december2016 6

Exploitatierekening over 2016 7

Kasstroomoverzicht over 2016 8

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

Toelichting op de balans 14

Toelichting op de exploitatierekening 18

OVERIGE GEGEVENS 21

Ter iden catie
Ernst & Youn Accountants LLP

SEKAM VIDEO lAut 2
working world



‘:1

3 SEKAM VIDEO 1 Jaarverslag 2016

Ter idenjiêatie
Ernst & You Accountants LLP

E‘‘5uHding a befterworking world



BESTUURSVERSLAG Op grond van artikel 2:396 lid 1 en 28W kwalificeert SEKAM Video zich als een kleine rechtspersoon en is derhalve

vrijgesteld van het opstellen van een bestuursverslag in de jaarrekening. SEKAM Video stelt een afzonderlijk verslag

op, dat separaat wordt verstuurd aan het CvIA. Het verslag ligt ten kantore bij de stichting ter inzage.

Amsterdam, 24mei 2017

Het Bestuur en Directie,

R. van Breugel 0. van der Graaf A.I. de Jong P.A. Eversdijk

Voorzitter Penningmeester Secretaris Directeur

De heer van der Graaf, afgevaardigde OIP, is tevens penningmeester van Stichting Servicebureau Filmrechten,

SEKAM, SEKAM Video, CFAP, voorzitter StOPnI, bestuurslid SIG en SGN, bestuurslid PCMI, lid van de algemene

ledenvergadering van RoDAP, directeur van OTP en vervangend lid van de General Assemblee van AGICOA en de

EXC0m van AGICOA

De heer van Breugel, afgevaardigde OIP, is tevens voorzitter van SEKAM, SEKAM Video, Stichting Servicebureau

Eilmrechten, bestuurslid StOPnI, CEAP en SIG.

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

en 581.

De heer Eversdijk, directeur Servicebureau Filmrechten, met ingang van 1januari2017 directeur SEKAM, directeur

SEKAM Video en directeur StOPnI en tevens bestuurslid VOICE.

Ter identtijatie
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KERNCIJFERS MUTATIE RECHTENOPBRENGSTEN

BED RAG EN IN EURO’S RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN
Nederlands gebruik
CBO’s Nederland 5.808.673
Buitenlands gebruik
CBO’s Buitenland 331.375
Subtotaal 6.140.048

REPARTITIE/UITKERINGEN
Rechthebbenden -6.717.453
CBO’s Nederland
Agenten Buitenland 0
Toevoeging SoCu-tonds -205.642
Bijdrage beroepsorganisaties
Subtotaal -6.923.095

Netto kosteninhouding -413.945
Totaal mutatie rechtenopbrengsten 1.196.992

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSIEN/CICENTIE INKOMSTEN
Te verdelen rechtenopbrengstenhlicentie-inkom5ten einde boekjaar 5.128.249

SOCIALE EN CULTURELE DOELEN
Bestedingen -60.429
Nog te besteden einde boekjaar 646.649

EXPLOITATIEREKENING
Netto kosteninhouding 413,945
Overige baten
Beheerskosten -426.451
EXPLOITATIERESULTAAT -12.506
Financiële baten en lasten 12.506
RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) -

KENGETALLEN
Toegepaste kosten inhouding 10%
Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten 6,9%
Beheerskosten (bruto) in ¾ van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten 5,8%
Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten 22,4%
Percentage afgeleide consumentenprijsindex 0,6%
Aantal rechthebbenden met gereparteerde gelden -

Aantal gefactureerde gebruikers Ter idet’catie 288
Ernst & Ydip Accountants LLPAantal werknemers in fte -

—
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EURO’S

VLOITENDE ACTIVA
VORDERINGEN (1)

LIQUIDE MIDDELEN (2)

2016

105.644

12.667.536

2015

100.587

13.851.859

EIGEN VERMOGEN

EIGEN VERMOGEN (3)

GERESERVEERDE GELDEN IER ZAKE

VAN 000RBEIALING (4)

KORTLOPENDE SCHULDEN
VERPLICHTINGIERZAKE VAN 000RBETALING (5)

OVERIGE KORTLOPENDE SCHU LDENf6)

5.128.249

6.794.931

ACT IVA

12.773.180

72.773.180

13.952.446

13.952.446TOTAAL ACT IVA

PAS S 1 VA

2016 2075

350.000

500.000

350.000

500.000

7.610.028

5.492.417

TOTAAL PASSIVA

12.773.180

72.773.780

13.952.446

13.952.446

SEKAM VIDEO 1



EXPLOITATIEREKENING OVER 2016

BEDRAGEN IN EURO’S NETTO KOSTENINHOUDING (7)

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN (8)

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN (9)

KANTOOR KOSTEN (9)

OVERIGE KOSTEN (9)

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN (10)

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

7 SEKAM VIDEO 1 Jaarverslag 2016

2076 2016 2075

Realisatie Budget Realisatie

473.945 345.000 301.661

222.915 227.001 206.003

86.406 52.500 71.007

16289 17.731 13.780

100.841 47.451 57.737

426.457 344.683 348.527

- 72.506 317 - 46.866

12.506 50.000 46.866

- 50.317 -

Ter iden catie
Ernst & YoLAccountants LLP
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KASSTROOMOVERZKHT OVER 2016

BED RAG EN IN EURO’S NETTO INCASSO! ONTVANGSTEN

REPARTITIE /VERDELING

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING

NETTO KOSTENINHOUDINGEN

OVERIGE BATEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

KASSIROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

TOEVOEGING AAN SoCuFONDS UITTE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

MUTATIE OVERIGE VORDERI NGEN

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING

KASSTROOM UIT BELEGGINGEN

KASSTROOM UIT F1 NANCIERI NGSACTIVITEITEN

NETTO KASSIROOM

LIQUIDE MIDDELEN 1JANUARI

LIQUIDEMIDDELEN31 DECEMBER

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

2016 2015

Realisatie Realisatie

5.726.104 12.908.813

-6.717.453 -4.613.252

-991.349 8.295.561

413.945 301.661

16.827 43.727

-426.451 -348.527

4.321 -3.139

-205.642 -371.748

-205.642 -371.748

-9.378 -56.051

17.725 -29.252

8.348 -85.303

-1.184.323 7.835.371

13.851.859 6.016.488

12.667.536 13.851.859

-1.784.323 7.835.377

Ter iden atje
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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 Burgerlijk Wetboek (BW). Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs 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
flimwerken die thuis van televisie worden opgenomen. De rechthebbenden hoeven zich niet aan te sluiten bij
SEKAM Video maar dienen zich te registreren om voor de thuiskopievergoeding in aanmerking te komen. Alle
grote partijen hebben zich geregistreerd bij SEKAM Video en het bestuur schat in dat daarmee tenminste 95%
van de rechthebbenden zich heeft geregistreerd. Het bestuur van SEKAM Video baseert zich hierbij mede op het
interne onderzoek van SEKAM naar de representativiteit aan de hand van het percentage van de repartitie dat wordt
uitgekeerd aan rechthebbenden.

CULTUREEL FONDS AUDIOVISUELE PRODUCENTEN
Het repartitiereglement van SEKAM Video geeft SEKAM Video de bevoegdheid een gedeelte van de te verdelen
gelden te bestemmen voor Sociale-Culturele (SoCu) doeleinden. Deze gelden worden gestort in een door de
Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. SoCu-gelden kunnen besteed
worden aan projecten die beogen de televisie- en flimsector in Nederland te versterken en projecten of stwcturele

activiteiten die de belangen van film- en televisieproducenten in het algemeen bevorderen. De SoCu bijdrage wordt

jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Het percentage wordt zodanig vastgesteld dat het totaal aan SoCu bijdragen

over een verdelingsjaar maximaal 15% van het verdelingssaldo bedraagt.

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. De belangrijkste schattingen die zijn gedaan betreffen variabelen

die zijn gehanteerd bij het vaststellen van de reservering voor naclaims en de nog te realiseren kostendekking. 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

schatting van de maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt

op een vergoeding. Voor de nog te realiseren kosteninhouding wordt aangenomen dat de door 58F in 2016 in

rekening gebrachte servicebijdrage betrekking heeft op een aantal activiteiten die tot toekomstige opbrengsten

zullen leiden. Voor SEKAM Video heeft een deel van de kosten van databeheer en incasso betrekking op toekomstige

inkomsten (respectievelijk 20% en 30%). Naar verwachting leiden de werkzaamheden die verband houden met

deze kosten voor het op orde maken van de registraties en de volledigheid va de incasso in heperkte mate tot

opbrengsten. Een deel van kosten kan naar verwachting worden gerelateerd aa

(75%) en 2018(25%)).

9 SEKAM VIDEO Jaarverslag • 2016
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GRONDSLAGEN VOOR SALDEREN

WAARDERING EN
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend

indien en voor zover een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemdR ESU LTAAIBEPA [ING
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of

beide posten simultaan af te wikkelen.

FINANCIELE INSTRUMENTEN
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en

schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt

verwezen naar de behandeling per balanspost. De Stichting heeft geen derivaten.

VORDERINGEN
De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig rekening houdend met een

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

LIQUIDE MIDDELEN
Onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen. Deposito’s worden onder

liquide middelen opgenomen indien zij in feite —zij het eventueel met opoffering van rentebaten— ter onmiddellijke

beschikking staan. De liquide middelen zijn Vrij beschikbaar en worden aangewend ter financiering van de reparti

ties, overige kosten en uitgaven.

CLASSIFICATIE EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de jaarrekening

geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot een

(deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening opgenomen afhankelijk van de classificatie van het

financieel instrument als financiële verplichting respectievelijk als eigen-vermogensinstrument.

VOORZIENINGEN
Een voorziening wordt gevormd indien de Stichting op balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke

verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk

is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum

af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een

vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Ter identjfjatie
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GRONDSLAGEN VOOR VERPLICHTING EN GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING
Het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de door

WAARDERING EN de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt
RESULIAATBEPALING geregeld. Het totaal van de door SEKAM Video ontvangen gelden komt ingevolge de uitoefening van de

exploitatieovereenkomst toe aan rechthebbenden. 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. Het bestuur heeft het repartitiereglement wat is vastgesteld in 2012 ultimo 2016
geëvalueerd en geconcludeerd dat aanpassingen in het reglement gewenst of nodig zijn. Het repartitiereglement zal
begin 2017 worden aangepast en in lijn worden gebracht met de grondslag voor de (hoofd)verdeling. SEKAM Video is
hierin deels afhankelijk van Stichting de Ihuiskopie, die de hoofdverdeling opnieuw zal vaststellen. Daarnaast wordt
er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om (meer) informatie te verkrijgen over het Ihuiskopiegedrag van
consumenten door centraal informatie in te kopen.
De te verdelen gelden bestaan uit nog te verdelen gelden die betrekking hebben op een specifiek incassojaar.
Bedragen in verband met (film)auteursrechten c.q. aan rechthebbenden te reparteren rechtengelden worden
opgenomen als verplichting ter zake van doorbetaling op het moment van ontvangst van derden. Indien het
Bestuur dit nodig acht, kan zij op grond van artikel 3 van het repartitiereglement besluiten met het oog op algemene
risico’s een algemene reserve aan houden en/of deze te verhogen of te verlagen. Deze algemene reserve wordt in de
jaarrekening verantwoord onder gereserveerde gelden ter zake van doorbetaling. De gereserveerde gelden ter
doorbetaling komen zonder nadere bestemming geheel toe aan rechthebbenden.

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING
De nog te realiseren kostendekking betreft de nog te ontvangen bijdrage ter dekking van enkele werkzaamheden
in het afgelopen boekjaar. De verrichte diensten van het Servicebureau hebben voor een deel betrekking op
werkzaamheden die in de toekomst nog tot een kosteninhouding leiden. Deze nog te ontvangen baten betreffen
vergoedingen op werken die in het boekjaar zijn uitgezonden maar pas in latere jaren worden uitgekeerd. Deze bate
wordt toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking heeft en is in de balans opgenomen als nog te realiseren
kostendekking.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met de
direct daaraan toe te rekenen transactiekosten, De kortiopende schulden worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens de effectieve-rentemethode. Bij kortlopende schulden is dit
meestal de nominale waarde.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

OMZET EN RESULTAAT
De opbrengsten worden verantwoord ter hoogte van de verantwoorde kosten. Een en ander in overeenstemming met
het repartitiereglement. 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. De werkzaamheden van SEKAM Video kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het
incassojaar. Zie hiervoor de paragraaf Nog te realiseren kostendekking.

GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS
Het bedrag waarvoor financiële activa of verplichtingen bij eerste verwuir gcwaawccra minu
aflossingen, plus of minus de cumulatieve afschrijving, gebruikmakend nT

Ernst Youfiqccountants LLP
voor het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de ve aldatum, en 1us bijzondere
waardeverminderingen of niet ontvangen bedragen.
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GRONDSLAGEN VOOR INGEHOUDEN KOSTENDEKKING
WAARDERING EN Over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als

RESULIAATBEPALING opbrengst voor de stichting verantwoord. Op grond van artikel 3 van het repartitiereglement zullen de kosten van
beheer niet méér bedragen dan 15% van het incassosaldo. De hoogte van de kostendekkingspercentage wordt door
het bestuur vastgesteld en bedraagt gedurende het boekjaar 10%. Daarnaast is een inhouding van 7,5% gedaan
voor SoCu doeleinden. De kosteninhouding wordt verantwoord bij ontvangst omdat het bedrag van de te reparteren
rechtengelden op dat moment op betrouwbare wijze kan worden bepaald. De beheerskosten als percentage van
de totale rechtenopbrengsten komen in 2016 uit op 6,9%. Het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de
daadwerkelijke kosten wordt direct gemuteerd ten laste van het saldo ter doorbetaling. Op grond van Artikel 3 van
het repartitiereglement worden de beheerkosten in mindering gebracht op het incassosaldo ter dekking van de
kosten van 5EKAM Video. Indien de kosten van beheer door het bestuur op een hoger bedrag zijn vastgesteld dan de
daadwerkelijk in het boekjaar gemaakte kosten wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het verdelingssaldo
van het boekjaar.

KOSTEN ALGEMEEN
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 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 overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van
voorzieningen.

RENTE
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)
agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat
tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effectieve rente in de winst-en-verliesrekening
wordt verwerkt en in de balans de amortisatiewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten
komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de
winst- en verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost,

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 vediezen
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. Ter ïdent7F,icatie

Ernst & You Accountants LLP
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GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE BATEN EN LASTEN
De financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangenWAARDERING EN
respectievelijk aan derden betaalde interest.

RESU LIAATBE PALING

VENNOOTSCHAPSBELASTING
De Belastingdienst heeft in een brief van 20december2004 geoordeeld dat Stichting SEKAM Video niet belasting
plichtig is voor de vennootschapsbelasting. Derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening.

CONTI N UÏTE IT
Het bestuur is zich bewust van de wisselende en sterk veranderende omgeving. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen
nauwgezet volgen en probeert, voor zover dat mogelijk is, er op te anticiperen.

Sinds 2014 is de nieuwe Thuiskopie AMVB van kracht. De aangepaste regeling houdt in dat de consumenten auteurs
rechtelijk 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 er
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
continuiTeit 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.

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens een benadering van de indirecte methode. Op grond van Titel

9 BW2 is SEKAM Video niet verplicht tot het opstellen van een kasstroomoverzicht. Bij de inrichting van het
kasstroomoverzicht hebben wij derhalve rekening gehouden met de door VOICE, de branchevereniging van

collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten, voorgeschreven indeling.

Ter ident(tatie
Ernst & You ccountants LLP

-
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TOELICHTING OP DE BALANS 7. VORDERINGEN

BEDRAGEN IN EURO’S REKENING COURANT SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

NOG TE ONTVANGEN RENTE

VOORUITBETAALDE KOSTEN

OMZETBELASTING

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING

NOG TE ONTVANGEN BEDRAGEN

R ESU LIAATBESTEMMIN G

2075

4.087 -

7.190 11.511

2.500 2.500

62.317 58.076

28.250 28,500

1.300 -

105.644 100.587

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

3. EIGEN VERMOGEN
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.

Het resultaat van boekjaar 2016 is €0. Het resultaat van boekjaar 2015 was eveneens €0.

4. GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING
In 2016 zijnde gereserveerde gelden onveranderd gebleven en zijn daarmee op het door het bestuur wenselijk geachte
niveau.

5. VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING
De repartitieschuld bedraagt thans een bedrag van €5,1 miljoen. In 2016 is een bedrag van €6,7 miljoen uitgekeerd
aan rechthebbenden. De crediteuren uit hoofde van Thuiskopievergoedingen worden onder kortlopende schulden op
de balans verantwoord. De mutatie in 2016 hiervan was -€1,3 miljoen. Tevens is in 2016 een dotatie gedaan van €0,2
miljoen aan het SoCu fonds (Cultureel fonds audiovisuele producenten CFAP). Samen met de geïncasseerde gelden ter
hoogte van ruim €5,7 miljoen is de repartitieschuld afgenomen met €2,5 miljoen tot €5,1 miljoen. De incasso in 2016
werd bepaald door de uitkering door Stichting de Thuiskopie van incassojaar 2015.

Ter ident(ffatie
Ernst & You ccountants LLP
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TOELICHTING OP DE BALANS Sinds 2014 is een nieuwe AMVE van kracht als gevolg waarvan de betalingsplichtige markt enorm is uitgebreid.

De Staatssecretaris heeft middels een AMVE de nieuwe regeling met ingang van 2015 met twee jaar verlengd. Met

tarieven op voorwerpen als tablets, pc’s en telefoons moest de hoofdverdeling voor audio/video/ data opnieuw

beoordeeld worden. Stichting de Thuiskopie heeft daartoe een onderzoek laten uitvoeren naar het kopieergedrag

van consumenten. Eind 2016 is de hoofdverdeelsleutel vastgesteld voor de jaren 2015 en 2016 op basis waarvan aan

de verdeelorganisaties zal worden uitgekeerd.

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 Ihuiskopie ontvangt Stichting SEKAM Video met ingang van verdeeljaar 2015

een aandeel van 34,25% van het netto voor repartitie aan het Video domein beschikbare bedrag aan thuiskopie

vergoeding.

SEKAM Video keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement onder

aftrek van de kosten voor uitvoering. De rechthebbenden hoeven zich niet aan te sluiten bij SEKAM Video maar

dienen zich 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 Bil Naclaim reserves Totaal

1.913 298 561 2.772
1 1.751 331 274 2.356

Totaal 3.664 629 835 5.728

Ter iden 1 atje
Ernst & Yoiccountants LLP
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TOELICHTING OP DE BALANS De afname van de verplichting ter zake van doorbetaling van SEKAM Video in het boekjaar van € 2,5 miljoen is als volgt

BEDRAGEN IN EURO’S nader toe te lichten:

2016 2015

RECHTENOPERENGSTEN STAND 7JANUARI 7.670.028 2.078.965

NEDERLANDS GEBRUIK
-

CBO’S NEDERLAND 5.808.673 13.072.637

BUITENLANDS GEBRUIK
- -

CBO’S BUITENLAND 331.375 137.837

SUBTOTAAL 6.140.048 13.210.474

REPARTITIE/U ITKERI NG EN RECHTHEBBENDEN -6.717.453 -4.613.252

CBO’S NEDERLAND
-

CBO’S BUITENLAND
-

TOEVOEGING SoCu-FONDS -205.642 -371.748

SUBTOTAAL -6.923.095 -4.985.000

SUBTOTAAL -783.047 8.225.474

OVERIGE MUTATI ES RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN
- -

DIVERSE BATEN -

HERALLOCATIE GERESERVEERDE GELDEN TER DOORBETALING 1.077.543

HERALLOCATIE CREDITEUREN -1.284.787 -3.470.293

SUBTOTAAL -1.284.787 -2.392.750

INHOUDINGEN SALDO EXPLOITATIEREKENING
- -

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES
- -

NEHO KOSTENINHOUDING -413.945 -301.661

NETTOKOSTENINHOUDINGOUDEJAREN
-

SUBTOTAAL -413.945 -301.667

SALDO 31DECEMBER 5. £8.249 jj 7.610.028
Ter k en f atie
Ernst & Yoccountants LLP
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TOELICHTING OP DE BALANS De repartitie in 2016 had betrekking op de jaren 2012 tot en met 2014. De boekjaren tot en met 2012 zijn volledig

afgesloten.

De verplichting terzake 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 Ihuiskopie, niet is uitgekeerd, zal SEKAM Video het

resterende bedrag pro rato uitkeren aan rechthebbenden, voorzover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de

daarvoor te maken kosten.

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

BEDRAGEN IN EURO’S 6. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

CREDITEUREN

REKENING COURANT SEKAM

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

OMZETBELASTING

1
17 . SEKAM VIDEO 1 Jaarver5lag • 2016

2016 2015

6.777.930 5.484.127

9.853

7.148 8.290

6.794.931 5.492.477

Ter identfiiaUe
Ernst & You q ccountants LLP
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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 2012

reserveringen aangelegd voor een mogelijk nadelige uitkomst van deze procedure. De hoogte van de vordering van

Seka m Video op Stichting de Thuiskopie per 31december2016 is onbekend.

MEERJARIGE VERPlICHTINGEN
SEKAM Video heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten (581). Deze Overeenkomst is

aangevangen op 1 oktober 2012 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De taken die de serviceovereenkomst dekt

betreffen het verzorgen van de repartitie van vergoedingen en het up to date houden van het rechthebbenden bestand.

Daarnaast verzorgt 581 alle administratieve verplichtingen van SEKAM Video. SBF stelt alles in het werk om de

vergoeding waarop rechthebbenden aanspraak hebben zo transparant, representatief en efficiënt mogelijk uit te keren.

Een en ander met inachtneming van de noodzaak om de kosten beperkt te houden. De serviceovereenkomst kent geen

vast bedrag en kan van jaar tot jaar verschillen. De besturen besluiten gezamenlijk over de hoogte van de bijdrage uit

hoofde van de serviceovereenkomst. Van de omvang van het servicecontract ken geen inschatting worden gemaakt

omdat dit afhankelijk is van de (mogelijk) af te nemen dienstverlening welke op haar beurt weer afhankelijk is van

de (mogelijk) te ontvangen toekomstige kasstromen. Voor de werkelijke kosten van afgelopen jaar verwijzen wij naar

noot 8 in de toelichting.

7. NETTO KOSTENINHOUDINGTOELICHTING OP DE

EXP LO ITAT IER E KEN ING

BEDRAGEN IN EURO’S KOSTENINHOUDING

NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING

NETTO KOSIENINHOUDING

2016 2016 2015

Realisatie Budget Realisatie

414.195 345,000 303.161

-250 - -1.500

473.945 345,000 301.667

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. Jaadijks kan een tekort of overschot ontstaan ten opzichte van de bruto kosteninhouding. Dit tekort of

overschot betreft de nog te realiseren kosteninhouding. Een eventueel tekort of overschot wordt onttrokken!

toegevoegd aan de verplichting ter zake van doorbetaling. Het resterende saldo betr
Ernst & You Accountants LLP

-
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TOELICHTING OP DE 8. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN
EXPLOIIAIIEREKENING

2016

Realisatie Budget Realisatie

BEDRAGEN IN EURO’S BUDRAGESERVICEBUREAUFILMRECHTEN 222.915 227.001 206.003

Onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de gesloten serviceovereenkomst tus5en Stichting

SEKAM \rideo en Stichting Servicebureau Flimrechten.

9 OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN
SEKAM Video heeft meer (juridische) advieskosten moeten maken dan was voorzien. De additionele kosten zien met
name toe op de toetsing van grondslagen voor de hoogte van de geïncasseerde gelden en de juiste verdeling daarvan
aan rechthebbenden.

20161 20161 2015

Realisatie Budget Realisatie

ACCOUNTANTS- EN ADVIESKOSTEN 86.406 52.500 71.007

KANTOORKO5TEN 16.289 17.731 13.780

OVERIGE KOSTEN 100.841 47.451 57.737

203.536 177.682 742.524

WNT-VERANTWOORDING WNT-VERANTWOORDING 2076 SEKAM VIDEO
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNI)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SEKAM Video van toepassing zijnde regelgeving:
het wettelijk toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“Wet Toezicht”).
Het bestuur van 5EKAM Video en haar adviseurs de heer 5F. Maltha en de heet P. Eversdijk hebben in 2016 veel meer
werkzaamheden moeten verrichten dan gebruikelijk, mede in verband met de onderhandelingen met buitenlandse
rechthebbenden. Het bestuur van SEKAM Video heeft daarom voor 2016 besloten aan de bestuursleden voor hun
werkzaamheden een hogere vergoeding toe te kennen dan in 2015 en dan gebudgetteerd. De vergoeding blijft
beneden dein de WNT vastgestelde bezoldigingsnorm.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor SEKAM Video is € 179.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is
berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van de functievervulling, waarbij voor de
berekening de omvang nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
Bij het opmaken van de jaarrekening over 2016 is gebleken dat de bezoldiging over 2015 zoals opgenomen in de WNT
toelichting in de jaarrekening over 2015 onjuist was. De bestuurdersaansprakelijkheid verzekering was ten onrechte niet
opgeteld bij de beloning.Hiermee was het bedrag in de jaarrekening over 2015 bij de heer van der Graaf €833,33, de
heer van Ereugel €833,33 en de heer de Jong €723,74 te laag verantwoord. Overigens blijven de bestuurders ook voor
en na deze correctie binnen het wettelijk WNT normenkader. De gecorrigeerde cijfe I.I i.

betalingen aan de destijds toepasselijke normen. In het kader van transparantie en
vergelijkende cijfers in de WNT-toelichting 2016 over2OlS aangepast.

19 . 5EKAM VIDEO Jaarverslag . 2016

2016 2015
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WNT-VERANTWOORD ING

Functie(s)
BEDRAGEN IN EURO’S

Duur flinctievervulling in 2Ol6van

Duur flinctievervulling in 2Ol6tot

Omvang functievervulling (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

Fictieve dienstbetrekking?

Individueel WNTmaximum

BEZOLDIGING

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

-1- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

G EG EVE NS 2075

Duur functievervulling in 2015 van

Duur functievervulling in 2015 tot

Omvang functievervulling (in fte)

BEZOLDIGING 2015

Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015

R. VAN BREUGEL A. DE JONG D.V.D. GRAAF

voorzitter CBO lid CBO lid CBO

01-01-16 01-01-16 01-01-16

31-12-16 31-12-16 31-12-16
* * *

Nee Nee Nee

Nee Nee Nee

26.850 77.900 77.900

17.900 17.900 17.900

17.900 17.900 17.900

17.900 17.900 17.900

geen overschrijding geen overschnjding geen overschrijding

01-01-15 18-02-15 01-01-15

31-12-15 31-12-15 31-12-15
* * *

11.549 10.547 11.549

11.549 10.547 17.549

* Met het oog op de praktische toepassing van het toezicht en teneinde de administratieve last bij CBO’s te
verminderen, specifiek met betrekking tot de deeltijdfactor bij bestuurders gaat het CvTA uit van de volgende
beleidsregel. Ten aanzien van bestuurders die een bezoldiging ontvangen die gelijk of lager is dan de bezoldiging zoals
die geldt voor toezichthouders, hanteert het College een vermoeden dat de urenin et.yan Qe.ze bestuurders zodanig

Ter Identiticatle
is dat de maximale bezoldiging van de WNT (ad € 179.000 in 2016) niet wordt ov
deeltijdfactor. Uit oogpunt van redelijkheid en efficiency hoeft de betreffende C80 in en dergelijk gev tt betrekking
tot deze bestuurders geen urenadministratie te voeren. —1
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TOELICHTING OP DE In 2016 is voor ruim €5,4 miljoen door Stichting deThuiskopie uitgekeerd aan SEKAM Video, Het kostenpercentage over

EX P LOITATI ER EKEN ING het jaar 2016 is daatJoor met 6,9% wim beneden het wettelijke percentage van 15% uitgekomen. Het bestuur heeft zich

ten doel gesteld om het percentage ook voor 2017 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.

BEDRAGEN IN [URO’S 10. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

2016 2016 2075

Realisatie Budget Realisatie

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 12.506 50.317 46.866

PERSONEELSLEDEN

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

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE RESULTAATVERDELING
Het bestuur besluit op grond van artikel 10 (en artikel 3 van het repartitiereglement) inzake de verdeling van het

resultaat.

CONTROLEVERKLARING

De controleverklaring van de controlerend accountant is bijgevoegd.
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VERKLARING AFKORTINGEN STOPNL
Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland

RODAP
Vereniging Rechtenoverleg voor Distbutie van Audiovisuele Producties

5EKAM
Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal

OTP
Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten

FPN
Filmproducenten Nederland

DPN
Documentary Producers Netherlands

APN
Animatie producenten Nederland

CBO
Collectieve Beheersorganisatie

CVTA
College van Toezicht

SoCu FONDS
Sociaal Cultureel fonds

CFAP
Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP)

VOICE
Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten

AGICOA
Association of International Collective Management ofAudiovisual Works Ter identïfïie
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