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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. 22/05/2014 

 
 
Geachte vennoten, 
 
 
Wij hebben de eer het jaarverslag aan uw goedkeuring voor te leggen van onze vennootschap 
voor het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31/12/2013. 
 
 
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 boekhoudkundige verwerking van de verdelingen door de beheersvennootschap wijkt 
evenwel af van de reële cash-flow verdeling, die niet het voorwerp uitmaakt van dit 
Beheersverslag. Voor gedetailleerde informatie over deze laatste verdeling wordt verwezen 
naar het Activiteitenverslag van de gedelegeerd bestuurder.  

 
De te publiceren jaarrekening van dit boekjaar wordt afgesloten zonder bedrijfswinst. Het 
wettelijk reservefonds bevat momenteel 2000 euro. Het maatschappelijk kapitaal van de 
vennootschap is 20.000 euro. 
 
De totale activa van de vennootschap bedragen 2.485,773,28 euro. Zij bestaan uit 132.785,51 euro 
immateriële vaste activa (website Libra), 903,91  euro materiële vaste activa, 613.476,00 euro 
vorderingen op ten hoogste één jaar, 1.628.243,16 euro geldbeleggingen (via spaarrekening), 
109.298,57 euro liquide middelen op bankrekening en 970,04 euro over te dragen kosten met 
betrekking tot het boekjaar 2014. 
 
De totale passiva bedragen 2.485.773,28 euro. Deze bestaan uit een eigen vermogen van 22.000 
euro en 99.499,77 euro schulden op korte termijn. De schulden op korte termijn betreffen 
78.667,78 euro handelsschulden (waarbij de leden van Librius als leveranciers worden 
beschouwd) , 20.831,99 euro schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale 
lasten en 2.364.273,51 euro overlopende rekeningen. 
 
De overlopende rekeningen omvatten: 
Uit te keren rechten IO fonds 2011-2012-2013    181.135,96 
Nog niet gevorderde rechten (reserve fonds)        458.356,80 
Nog te verdelen rechten 2013            1.724.665,75 
Te herziene BTW       115,00 
 
Volgens de resultatenrekening bedragen de bedrijfsopbrengsten 2.761.113,70 euro, de 
bedrijfskosten - inclusief  Reprobel-rechten, kosten voor diensten en goederen, bezoldigingen, 
afschrijvingen en overige bedrijfskosten – 2.789.080,64 euro , de financiële opbrengsten 
30.512,31 euro en de financiële kosten 548,80 euro. 
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De winst voor belastingen bedraagt 1.996,57 euro, de belastingen op het resultaat bedragen 
1.996,57 euro. De te bestemmen winst bedraagt met andere woorden 0,00 euro.  
 
 
 b. Bijzondere toelichting bij de cijfers van de resultatenrekening 
 
In 2013 werd een bruto bedrag van 2.701.934,00 euro ontvangen van REPROBEL. 
 
Dit bedrag is samengesteld als volgt.  
 

Leenrecht Verbruik 2008-2010 voorlopige verdeling VJ 2008-2010 187.781,90 

Reprografie Opeising  Voorl. TBS oktober 2012 VJ 2009- 2012 2.103.500,66 

Reprografie Vrijgemaakte bedragen buitenland VJ 2006 81.027,88 

Leenrecht verbruik 2008 (FR)+2009(FR)+2010 deff. 
verdeling 

VJ 2008- 2010 19.469,10 

Leenrecht vrijmaking MA-BA’s VJ 2004- 2008 VJ 2004-2008 86.158,71 

Definitieve verdeling buitensland TBS 2011,2012  VJ 2010-2012 4.139,80 

Definitieve verdeling buitensland TBS 2013 VJ 2010-2013 98.088,42 

Opeising vrijmaking MA-BA’s VJ 2004-2008 VJ 2004-2008 25.404,48 

Vrijmaking MA-BA’s VJ 2008 Herberekening 2005-
2007 

VJ 2005-2007 4.268,56 

Opeising vrijgekomen BA 01/01/2012 VJ 2007 92.094,49 

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

Verdelingen m.b.t. 2013 
 

Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2013, is boekhoudkundig 
2.405.911,12 euro netto toegewezen aan de leden.  
 
Tijdens het boekjaar 2013 werd effectief 3.599,463,92 euro rechten uitbetaald (Cash Flow) 
onder de leden, waarvan 1.210.098,62 euro rechten van vóór 2013 en 2.389.395,30 euro 
rechten van het boekjaar zelf. 
 
Het verschil tussen de  effectief (in geld) uitbetaalde rechten 3.599.463,92 euro en de in verdeling 
gestelde rechten 2.405.911,12  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 2013 staat een bedrag open ter verdeling aan de leden van 
1.724.665,75 euro. Dit is te wijten aan de invoering van het IT-systeem LIBRA. Er werden in april 
2014 de voorschotten uitbetaald. Librius cvba zal in september 2014 de achterstallige gelden 
kunnen verdelen. Librius is dan opnieuw volledig achterstandvrij wat betreft licenties, 
verbruiksjaren en dragers.  
 
Uit de andere wettelijke licenties (i.e. thuiskopie, digitale onderwijsuitzondering) ontvangt 
LIBRIUS vooralsnog geen vergoedingen van REPROBEL, zodat hiervoor ook nog geen 
verdelingen onder de leden kunnen worden verricht 
 
De auteursrechtelijke reserve voor 2013 bedraagt 81.973,39 euro (3%) en de vrijgekomen 
auteursrechtelijke reserve van 2010 bedraagt 138.739,98 euro. Er werden reserves aangerekend 
vanuit opgebouwde reservefonds t.b.v. 3.850,00 euro. De ingehouden ter financiering 
werkingskosten bedraagt evenwel € 327.893,56 of 12 % van de ontvangen rechten en ontvangen 
intresten.  
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De werkelijke werkingskosten als  het resultaat van de kosten uit de gewone bedrijfsuitoefening 
(personeelskosten, diensten, diverse goederen, afschrijvingen, andere bedrijfskosten bedragen  
360.934,41 euro, zijnde  gelijk aan 13,20 % van de ontvangen rechten en intresten.  
 
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.  
 
Mei 2014 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 181.135,96 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 in 2011, 2012 en 2013 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 207.132,64 euro. 
 
2. Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben zich op financieel vlak geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan na 
balansdatum.  

     
 

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk 
kunnen beïnvloeden 
 

Nihil. 
 

4. Mededelingen omtrent de verwachte ontwikkeling 
De ontwikkeling zoals deze blijkt uit de jaarrekening zal zich ook in de toekomst verder zetten. 
 

 
5. Onderzoek en ontwikkeling 
Investering in 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.  
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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. 
 
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  
De Raad van Bestuur aanvaardde het ontslag van Dhr. Wim Verheije en Dhr. Philippe Hosten. De 
Raad van Bestuur draagt de kandidaten Dhr. Philippe Majersdorf en Mevr. Gerda Ghysels naar 
naar voren als nieuwe bestuurders. Daarnaast stelt de Raad van Bestuur de mandatering van 
Dhr. Franck Libeer voor als bestuurder bij Reprobel. 
 
 
 
Borgerhout, 06/05/2014 
 
 
 
 
 
Rudy Vanschoonbeeck  Marike Schipper  Isi De Vries 
Voorzitter Bestuurder   Bestuurder      
                                                                                                    
 
 
Nancy Derboven  Philippe Majersdorf   Franck Libeer  
Bestuurder       Bestuurder                                         Bestuurder 
 
 
Peter Van Achteren     Matthias Lannoo                 Bart Desmyter 
Bestuurder                                        Bestuurder                  Bestuurder 
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Gerda Ghijsels 
Bestuurder 


