Librius CVBA
Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout
BTW BE – 0475.634.550
RPR Antwerpen

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG
VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 21/06/2018

Geachte vennoten,
Wij hebben de eer het jaarverslag aan uw goedkeuring voor te leggen van onze vennootschap voor
het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31/12/2017.
1. Commentaar op de jaarrekening.
a.

Toelichting bij de neer te leggen jaarrekening

Als bijlage vindt U de belangrijkste activa en passivaposten evenals de belangrijkste kosten- en
opbrengstenrekeningen zoals deze gepresenteerd worden in de te publiceren jaarrekening.
De te publiceren jaarrekening van dit boekjaar wordt afgesloten zonder bedrijfswinst. Het wettelijk
reservefonds bevat momenteel 2.000 euro. Het maatschappelijk kapitaal van De Vennootschap is 20.000
euro.
De totale activa van De Vennootschap bedragen 6.232.643 euro. Zij bestaan uit 2.135 euro immateriële
vaste activa (website Libra), 957 euro materiële vaste activa, 3.979 euro financiële vaste activa, 179.943
euro vorderingen op ten hoogste één jaar, 5.839.824 euro liquide middelen via spaarrekening, 196.622
euro liquide middelen op zichtrekeningen en 9.183 euro over te dragen kosten met betrekking tot het
boekjaar 2017.
De totale passiva bedragen 6.232.643 euro. Deze bestaan uit een eigen vermogen van 22.000 euro en
6.210.643 euro schulden op korte termijn. De schulden op korte termijn betreffen 598.223 euro
handelsschulden (waarbij de leden van Librius als leveranciers worden beschouwd), 31.348 euro schulden
met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten en 5.581.072 euro overige schulden.
De overige schulden omvatten:
Uit te keren rechten IO fonds 2011-2012-2013-2014-2015:
Niet voorbehouden te verdelen geïnde rechten:
Voorbehouden te verdelen geïnde rechten (reserves):
Te verdelen geïnde rechten die niet voorwerp zijn van betwisting:
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van rechten:

131.969,30 €
4.473.299,72 €
368.062,22 €
596.410,43 €
11.329,85 €
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Volgens de resultatenrekening bedragen de bedrijfsopbrengsten 416.237 euro, de bedrijfskosten – inclusief
het resultaat van het boekjaar, kosten voor diensten en goederen, bezoldigingen, afschrijvingen en overige
bedrijfskosten 414.485 euro, de financiële opbrengsten 5.228 euro en de financiële kosten 5311 euro.
De winst voor belastingen bedraagt 1670 euro, de belastingen op het resultaat bedragen 1670 euro. De te
bestemmen winst bedraagt met andere woorden 0,00 euro.
b.

Bijzondere toelichting bij de cijfers van de resultatenrekening

In 2017 werd een bruto bedrag van 1.044.651,01 euro ontvangen van Reprobel.
Dit bedrag is samengesteld als volgt.
Buitenland TBS 2017 -bedragen geïnd 2016

VJ 2014-2015

88.605,17

Buitenland: Vrijmaking MA-BA's VJ 2012 TBS 2017

VJ 2012

2.947,24

Leenrecht TBS MAD 2017

VJ 2007-2014

17.250,65

Leenrecht vrijmaking MA-BA's VJ 2012

VJ 2012

18.836,69

Reprografie: Opeisingsfiche B-Akkoorden TBS 2017 MaBa 2012
Reprografie: Opeisingsfiche verbruik 98-2016 zonder
tijdschriften TBS 6/2017
Reprografie: Opeisingsfiche vrijmaking MA-BA's VJ 2012

VJ 2012

1.268,90

VJ 2013-2016

184.913,01

VJ 2012

36.021,28

Reprografie: Opeisingsfiche vrijmaking in 2017 RILA
2015 def. TBS 06/2016
Reprografie: Opeisingsfiche B-akkoorden RILA 2014 TBS
2015 en vrijmaking in 2017
Reprografie: Opeisingsfiche gedeeltelijk vrijmaking in
2017 RILA 2014 def. TBS 06/2015
Leenrecht: Opeisingsfiche verbruik 2007-2015
voorlopige TBS 09/2017
Reprografie: Opeisingfiche verbruik 98-2017 voorlopige
TBS 09/2017 AC
Buitenland VJ 2010 B akkoorden

VJ 2015

185.512,39

VJ 2014-2015

192,29

VJ 2011-2014

97.270,49

VJ 2007-2015

190.506,31

VJ 1998-2016

207.008,79

VJ 2010

14.317,80

Van het te verdelen brutobedrag werd op LIBRIUS-niveau, 3 % reserve en 12 % forfaitaire kosten (met een
latere verrekening van de werkelijke kosten) afgetrokken.
c.

Verdelingen m.b.t. 2017

Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2017, is boekhoudkundig 887.953,36 euro
netto als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.
Tijdens het boekjaar 2017 werd effectief 2.653.663,59 euro rechten verdeeld Na verrekening van
betaalde voorschotten in 2014 (ten belope van 525.620 euro) komen we op 2.128.0473,59 euro
effectief verdeelde rechten. Er werd 1.933.338,27 euro uitbetaald (Cash Flow) onder de leden.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (1.933.338,27 euro) en de in verdeling gestelde
rechten (2.653.663,59 euro) is te verklaren door het feit dat de aan de leden toegekende rechten soms pas
in een volgend boekjaar effectief opgevraagd en uitbetaald (kunnen) worden, omdat ofwel de verdeling
pas in het volgend jaar kan uitgevoerd worden, ofwel de invordering (facturatie) door de leden pas gebeurt
in het volgende boekjaar.
Op het einde van het boekjaar 2017 stond een bedrag open ter verdeling aan de leden van 4.484.629,57 €
(4.473.299,72€+11.329,85€). Daarvan werd er in het eerste kwartaal van 2018 al een half miljoen verdeeld
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Uit de andere wettelijke licenties (i.e. thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering) ontving LIBRIUS in 2017
geen bedragen.
De reserve voor 2017 bedraagt 31.496,38 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2014 bedroeg
79.626,11 euro. Er werden reserves aangerekend vanuit opgebouwde reservefonds t.b.v. 50.000,00 euro.
De ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt 384.209,09 euro of 12 % van de ontvangen
rechten en ontvangen intresten.
De werkelijke werkingskosten als het resultaat van de kosten uit de gewone bedrijfsuitoefening
(personeelskosten, diensten, diverse goederen, afschrijvingen, andere bedrijfskosten bedragen
267.898,92 euro, zijnde gelijk aan 8,37 % van de ontvangen gemiddelde rechten en intresten van de
laatste drie jaren.
Het innovatie- en ontwikkelingsfonds werd – overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering
van 12 mei 2011 opgebouwd tot een plafond 388.268,60 euro in 2012 door een wettelijk toegelaten
inhouding van maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van REPROBEL.
Juni 2018 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 131.969,30 euro. Dit bedrag bestaat uit 388.268,60 euro,
zijnde 10%op de ontvangen rechten tot plafond 388.268,60 euro, minus de kosten die van 2011 tot en met
2017 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 256.299,30 euro.

Tabel Art.23
Inningsrubriek :

Reprografierechten

1.A

Geïnde rechten

712.187,15

1.B

Totaal kosten

234.884,70

1.B. * Directe kosten
1
1.B. * Indirecte kosten
2
1.C Totaal rechten + financiële opbrengsten

207.970,41
26.914,29
716.153,41

1.C.
1
1.C.
2
1.C.
3
1.C.
4
1.C.
5
1.D

* Rechten in afwachting van inning

* Verdeelde geïnde rechten in
afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet
toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van
geïnde rechten
Betaalde rechten

1.501.810,42

2.

Vergoeding voor het beheer van rechten

0,00

* Te verdelen geïnde rechten

0,00
712.187,15
0,00
0,00
3.966,26

Inningsrubriek :

Leenrecht

1.A

Geïnde rechten

226.593,65

1.B

Totaal kosten

74.732,30
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1.B. * Directe kosten
1
1.B. * Indirecte kosten
2
1.C Totaal rechten + financiële opbrengsten

66.169,09
8.563,21
227.855,58

1.C.
1
1.C.
2
1.C.
3
1.C.
4
1.C.
5
1.D

* Rechten in afwachting van inning

* Verdeelde geïnde rechten in
afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet
toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van
geïnde rechten
Betaalde rechten

431.527,85

2.

Vergoeding voor het beheer van rechten

0,00

* Te verdelen geïnde rechten

0,00
226.593,65
0,00
0,00
1.261,93

2. Gebeurtenissen na balansdatum
-

26 januari 2018: Reprobel dringt in naam van haar leden aan op een spoedige beslissing BTWadministratie over onderwijsvergoeding, wettelijke uitgeversvergoeding en vergoeding voor
openbaar leenrecht. Er was verwarring ontstaan mbt het te volgen BTW regime voor
beheersvennootschappen n.a.v. het zogenaamde SAWP-arrest* van het HvJ; Ondanks het feit
dat dit een Poolse zaak betrof die bovendien de apparatenvergoeding inzake thuiskopie tot
voorwerp had was er sprake dat dit arrest ook inzake de apparatenvergoeding voor reprografie
van toepassing zou zijn, wat zou kunnen betekenen dat er geen BTW meer mag worden
geheven op (het heffen) van auteursrechten, en dat de diensten aan de leden onder een 21%
tarifering zouden vallen, mat alle administratieve problemen en risico’s van terugvorderingen
voor het verleden vandien.
(SAWP arrest : HvJ 18-01-2017 SAWP C-37/16

De Btw-richtlijn, zoals gewijzigd bij richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010, moet aldus worden
uitgelegd dat houders van reproductierechten geen dienst in de zin van deze richtlijn verrichten ten behoeve
van producenten en importeurs van blanco dragers en van inrichtingen voor opname en reproductie bij wie
collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten voor rekening van deze
rechthebbenden, maar in eigen naam, een heffing innen op de verkoop van deze inrichtingen en dragers).

-

-

12 februari 2018: in een korte beslissing verwijst de BTW-administratie voor de werkingskosten
naar het regime van de commissionnair en naar haar oude beslissing van 1999 daarover (BTW
aan 6%). Voor Reprobel, haar leden-beheersvennootschappen en de individuele
auteurs/uitgevers lijkt dit een status quo.
17 april en 18 mei 2018 : REPROBEL krijgt respectievelijk voor het Hof van Beroep en de
Rechtbank van eerste aanleg van Brussel gelijk in de zaken die LEXMARK en RICOH aanspanden
tegen Reprobel (verwerpen van de reprografieregeling Reprobel). Er wordt nogmaals gesteld
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dat de vroegere Belgische reprografiewetgeving niet in strijd was met de Europese richtlijn
terzake. Het risico dat Reprobel/LIBRIUS liep om gelden uit het verleden te moeten
terugbetalen wordt nu zeer klein. Enkel een ongunstig cassatiearrest in de zaak HP vs Reprobel,
verwacht tegen januari 2019 zou de situatie nog kunnen omkeren, maar dat wordt door de
advocaten en juristen van Reprobel zeer onwaarschijnlijk geacht.

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
De positieve uitspraken in de zaken Lexmark en Ricoh maken het niet erg aannemelijk dat er nog
andere leveranciers of gebruikers opstaan om schadevergoeding te eisen.
De nieuwe wet- en regelgeving blijft REPROBEL dwingen meer in te zetten op het factureren en innen
van reprografierecht van de gebruikers, en niet langer van de producenten en importeurs. Reprobel
ontwikkelde daarvoor een online portaal, dat in het najaar van 2018 in werking zal worden genomen.
Efficiëntie van dit portaal is moeilijk te voorspellen.
Verder wil Reprobel vanaf 2019 ook gaan innen voor het printen van beschermde werken. Dit is in
principe een exclusief recht, voorbehouden aan de leden/uitgevers zelf. Reprobel verzamelt nu
mandaten van haar leden, en LIBRIUS doet hetzelfde. Nadien moet er met de overheid en de
gebruikers worden overlegd (licentiemodel, tarieven…). Een nieuwe commerciële cel wordt binnen
Reprobel gevormd om dit nieuwe product in de markt te zetten. Succes en opbrengsten van deze
nieuwe bron van inkomsten zijn moeilijk te voorspellen en zeker niet te verwachten voor einde 2019.
Wat maakt dat de inkomsten van LIBRIUS zeker vanaf 2020 merkelijk zullen dalen.
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4. Mededelingen omtrent de verwachte ontwikkeling
De ontwikkeling zoals deze blijkt uit de jaarrekening zal zich ook in de toekomst verder zetten, onder
voorbehoud van voorgaande toelichting en het verslag van de commissaris-revisor.

5. Onderzoek en ontwikkeling
Onderhoud van de website Libra.

6. Kapitaalverhogingen, obligatieleningen e.d.
Nihil

7. Verkrijgen van eigen aandelen
Nihil

8. Aandelen van De Vennootschap in bezit van een dochtervennootschap
Nihil

9. Bestaan van bijkantoren
Nihil

10. Verantwoording van de waarderingsregels
De waarderingsregels die werden toegepast bij het afsluiten van de jaarrekening, wijken niet af van
de waarderingsregels die vorig boekjaar werden toegepast, onder voorbehoud van wat volgt. De
samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.
Fondsen die van Reprobel worden ontvangen, worden op het niveau van Librius boekhoudkundig
verwerkt van zodra en op het ogenblik dat ze opeisbaar zijn t.o.v. Reprobel, i.e. van zodra het
bevoegde orgaan van Reprobel de betreffende terbeschikkingstelling of uitkering goedkeurt.
De afschrijving op de Immateriële vaste activa (website libra) bedraagt 5 jaar.

11. Gebruik van financiële instrumenten door De Vennootschap.
De Vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten

12. Risico Analyse
Behoudens de hiervoor uiteengezette ontwikkeling van de resultaten van het bedrijf kunnen de
voornaamste risico’s en onzekerheden die met de verwezenlijking van het doel van De Vennootschap
gepaard gaan in het algemeen samengevat worden als volgt:
-

onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de Reprografie markt

-

onzekerheid over overheidsmaatregelen.

13. Commissaris
Het verslag van de commissaris zal ten behoeve van de algemene vergadering toegevoegd worden
aan de jaarrekening en haar toelichting.
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Door de commissaris werden, naast zijn mandaat afgelopen boekjaar geen bijkomende opdrachten
vervuld.
14. Goedkeuring van de jaarrekening
Wij vragen de algemene vergadering van vennoten bijgevoegde jaarrekening goed te keuren.

15. Kwijting aan de bestuurders/commissaris
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoeken wij de algemene vergadering kwijting
te willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van De Vennootschap voor de uitoefening
van hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

16. Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris revisor
Voor zover nodigt aanvaardt de algemene vergadering van 21 juni 2018 de ontslagen en herbenoemingen..
De Heer Benny Smeets werd op de raad van bestuur van 12 april 2018 benoemd als bestuurder.

Borgerhout, 06/06/2018

Rudy Vanschoonbeeck
Voorzitter

Peter Carter
Bestuurder

Wim Verheije
Bestuurder

Philippe Majersdorf
Bestuurder

Thom Pelckmans
Bestuurder

Matthias Lannoo
Penningmeester

Benny Smeets
Bestuurder

Bart Desmyter
Bestuurder
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