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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  

BEDRAGEN IN EURO’S

RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

Nederlands gebruik

CBO's Nederland

Buitenlands gebruik

CBO's Buitenland

Subtotaal

REPARTITIE/UITKERINGEN

Rechthebbenden 

CBO's Nederland

Agenten Buitenland

Toevoeging socu-fonds

Bijdrage beroepsorganisaties

Subtotaal

Netto kosteninhouding

Totaal

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

Te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar

EXPLOITATIEREKENING

Netto kosteninhouding

Overige baten

Beheerskosten

EXPLOITATIERESULTAAT

Financiële baten en lasten

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN)

KENGETALLEN

Toegepaste kosteninhouding

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten

Percentage afgeleide consumentenprijsindex 

Aantal leden en deelnemers

Aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden

Aantal gefactureerde gebruikers

Aantal werknemers in fte

384.584

1.859.444

2.244.028

-5.904.065

-5.904.065

-187.648

-3.847.685

3.432.694

187.648

-247.717

-60.069

60.069

0

7,5%

11%

4,1%

-56,8%

1,0%

1.430

797

-

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na voorstel resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EURO’S

PASSIVA

  

RESERVES (3) 

GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN 

DOORBETALING (4)

VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING (5) 

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

 

TOTAAL PASSIVA 

456.810

1.009.122

 3.432.694

1.409.168 

2014

6.307.794

2013

456.810

-

 9.694.003

9.165

10.159.978

ACTIVA

  

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN (1) 

LIQUIDE MIDDELEN (2) 

TOTAAL ACTIVA  

330.773 

5.977.021 

2014

6.307.794

2013

341.762

9.818.216

10.159.978
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2014

BEDRAGEN IN EURO’S

  

NETTO KOSTENINHOUDING (7)

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN (8)

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN

KANTOORKOSTEN

BIJDRAGE OTP/FPN

OVERIGE KOSTEN (9)

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 10)

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

187.648

 121.692 

53.371

16.211

-

 56.443

  247.717 

 - 60.069

 60.069 

 -   

2013

 148.065

 121.692

 48.200

 10.500

-

42.673

 223.065

 - 75.000

 75.000 

 -   

 355.793 

 

 196.000 

 144.813 

 29.584 

 100.000 

 103.677 

 574.074

- 218.281

 218.281 

 -   

20142014

Realisatie Budget Realisatie
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014

BEDRAGEN IN EURO’S

  

INCASSO / ONTVANGSTEN

REPARTITIE / VERDELING

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING

NETTO KOSTENINHOUDING

OVERIGE BATEN

FINANCIEEL RESULTAAT

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING

KASSTROOM UIT BELEGGINGEN

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

NETTO KASSTROOM

LIQUIDE MIDDELEN 1 JANUARI

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

2013

  2.056.382 

- 5.904.065

- 3.847.684

 187.648 

 60.069 

 -   

247.717 

10.989 

- 4.499 

6.490

 -   

 -   

- 3.841.194

 9.818.216  

5.977.021  

3.841.194

   922.174 

-  15.875.362

 -14.953.188

 355.793 

 218.281 

 -   

 574.074 

 1.736.772 

-  263.429

 1.473.343 

 -   

 -   

-13.479.847

 23.298.063 

 9.818.216 

13.479.847

2014

Realisatie Realisatie
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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

boek (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

Stichting SEKAM is opgericht op 13 februari 1985. Stichting SEKAM int de vergoedingen die kabelexploitanten in het 

buitenland betalen voor de rechten op de doorgegeven � lms en tv-programma’s en betaalt deze vervolgens door 

aan de producenten van die � lmwerken.

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 uit nog te verdelen gelden die betrekking hebben op een speci� ek incassojaar.

OMZET EN RESULTAAT

De werkzaamheden van SEKAM 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.
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

CONTINUÏTEIT 

In het bestuursverslag is nader ingegaan op de relevante auteursrechtelijke en marktontwikkelingen en zijn er 

ontwikkelingen geschetst welke van invloed kunnen zijn op de continuïteit. Het bestuur volgt alle 

ontwikkelingen en zal waar nodig intern en extern anticiperen op de gevolgen daarvan voor de organisatie. Evenwel 

geven de voortdurende collectie van kabelgelden uit het buitenland en de in 2008 gevormde continuïteitsreserve 

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 continuïteits-

veronderstelling. Middels haar reserves is SEKAM in staat de volledige afwikkeling van de lopende

 repartitieschuld te realiseren.

VORDERINGEN

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

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid. 

VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING

Bedragen in verband met (� lm)auteursrechten c.q. aan rechthebbenden te reparteren rechtengelden worden 

opgenomen als verplichting ter zake van doorbetaling op het moment van ontvangst van derden.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De Belastingdienst heeft in een brief van 20 december 2004 geoordeeld dat Stichting SEKAM 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 7,5%. De kosteninhouding wordt verantwoord bij ontvangst omdat het bedrag 

van de te reparteren rechtengelden op dat moment op betrouwbare wijze kan worden bepaald.
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GRONDSLAGEN VOOR 

WAARDERING EN 

RESULTAATBEPALING

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 � nanciële baten en lasten betre� en 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 kasstroom-

overzicht wordt rekening gehouden met de door VOICE, de branchevereniging van collectieve beheersorganisaties 

voor auters en naburige rechten, voorgeschreven indeling.
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

  

DEBITEUREN

NOG TE ONTVANGEN RENTE

REKENING COURANT SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

VOORUITBETAALDE KOSTEN             

OMZETBELASTING  

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING     

2013

18.120 

13.903

 

3.025

265.725  

    30.000 

330.773

108.753

52.045

3.025

152.939

    25.000

341.762

20141. VORDERINGEN

De nog te realiseren kostendekking betreft de nog te ontvangen bijdrage ter dekking van enkele werkzaamheden in 

het afgelopen boekjaar.

2. LIQUIDE MIDDELEN

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar en worden aangewend ter � nanciering van de repartities, overige kosten en 

uitgaven.
  

CONTINUÏTEITSRESERVE   

2013

456.810

456.810

456.810

456.810

20143. RESERVES

SEKAM houdt een continuïteitsreserve aan van €456k. 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.
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN € 1.000,-

5. VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING

De repartitieschuld bedraagt thans een bedrag van € 3,4 miljoen. Per saldo is er in 2014 een bedrag van €5,9 miljoen

uitgekeerd aan rechthebbenden. Samen met de geïncasseerde gelden ter hoogte van ruim €2,0 miljoen is de 

repartitieschuld afgenomen met €3,9 miljoen.

Tevens zijn in 2014 de crediteuren van kabelgelden onder kortlopende schulden en de gereserveerde gelden ter 

doorbetaling apart op de balans verantwoord. Dit heeft een mutatie tot gevolg gehad van €2,4 miljoen. De totale 

repartitie-verplichting is hiermee in 2014 afgenomen met €6,3 miljoen tot €3,4 miljoen.

SEKAM int namens de bij haar aangesloten rechthebbenden kabelvergoedingen uit het buitenland via AGIOCA en 

vergoedingen voor Groepstelevisie via Videma. SEKAM int en reparteert deze vergoeding op basis van een over-

dracht van rechten en voor zover van toepassing op basis van een last en volmacht aan SEKAM.

SEKAM voert de allocatie van gelden aan speci� eke rechthebbenden in beginsel zelf uit. Voor de buitenlandse 

vergoedingen wordt dit echter door Agicoa gedaan en de Videma Groepstelevisie gelden worden gealloceerd 

volgens opgave van Videma. SEKAM maakt voor de repartitie gebruik van het Servicebureau Filmrechten (SBF).

De verplichting ter zake van doorbetaling per 31 december 2014 van € 3,4 miljoen is als volgt nader toe te lichten:

Kabelgelden
NL

   

883

727

0

1.610

Kabelgelden
België 

      

381

152

537

1.070

Videma
gelden

      

227

83

335

645

Overige 
landen

      

38

43

27

108

Totaal

     

1.529

1.005

899

3.433

2011

2012

Totaal

2013
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

RECHTENOPBRENGSTEN

REPARTITIE/UITKERINGEN

OVERIGE MUTATIES

TOEVOEGINGEN

INHOUDINGEN

  

STAND 1 JANUARI

NEDERLANDS GEBRUIK

CBO’S NEDERLAND

BUITENLANDS GEBRUIK

CBO’S BUITENLAND

SUBTOTAAL

RECHTHEBBENDEN 

CBO’S NEDERLAND

CBO’S BUITENLAND

TOEVOEGING SOCU-FONDS

SUBTOTAAL

SUBTOTAAL

RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN

DIVERSE BATEN

HERALLOCATIE GERESERVEERDE GELDEN TER DOORBETALING

HERALLOCATIE CREDITEUREN

SUBTOTAAL

SALDO EXPLOITATIEREKENING

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

NETTO ADMINISTRATIEKOSTEN

NETTO KOSTENINHOUDING OUDE JAREN

SUBTOTAAL

SALDO 31 DECEMBER

2013

9.694.003  

 -   

384.584  

 -   

1.859.444

2.244.028

 - 5.904.065

 -   

- 5.904.065

-3.660.037

 -   

 -   

-1.009.122

-1.404.502

- 2.413.624

 -   

 - 187.648

- 187.648

3.432.694

 24.647.191 

 -   

 183.425 

 -   

 738.749 

922.174

-  15.419.569

- 100.000

 -   

- 15.519.569

- 14.597.395

 -   

 -   

 -   

-

0

 -   

-  355.793

- 355.793

9.694.003

2014

MUTATIEOVERZICHT TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN
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TOELICHTING OP DE BALANS Voor uitzendjaren 2008 tot en met 2012 (Digitenne en Kabel) is door Stichting SEKAM een schikking getro� en met 

het voormalige kabelcollectief en een lumpsum vergoeding overeengekomen. Aan de hand van de claim en de 

programmagegevens die Stichting SEKAM van haar aangeslotenen ontvangt dan wel zelf verzamelt, stelt Stichting

 SEKAM vast welke onafhankelijke productiemaatschappij naar de mening van de Stichting rechthebbende zou 

kunnen zijn . Nadat de productiemaatschappij bevestigd heeft de rechthebbende te zijn, wordt het geld gerepar-

teerd. De repartitie in 2014 had betrekking op de jaren 2010 tot en met 2012. De boekjaren tot en met 2010 zijn 

volledig afgesloten.

Stichting SEKAM keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement. 

Het repartitiereglement is in 2012 formeel getoetst en geëvalueerd binnen bestuursvergaderingen. Het proces heeft

geleid tot een nieuw repartitiereglement wat is vastgesteld op 1 oktober 2012.

Stichting SEKAM hield tot dusver geen expliciete reservering aan voor naclaims. Eventuele naclaims kunnen worden

uitgekeerd ten laste van de reserves. De reserves die onderdeel vormen van de verplichting ter zake van doorbetaling

zijn ontstaan als gevolg van rentebaten en exploitatieoverschotten. Voor de uitzendjaren 2011 en 2012 houdt 

Stichting SEKAM een reservering van 10% aanhoud voor naclaims. Dit percentage is een inschatting van de 

maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt op een vergoeding.

Aanspraken jegens Stichting SEKAM terzake van vergoedingen, verjaren na verloop van een termijn van drie kalen-

derjaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de uitzending van het Filmwerk heeft plaatsgevonden. 

Stichting SEKAM zal het deel van het Verdelingssaldo, dat zij niet binnen een termijn van drie kalenderjaren heeft 

kunnen reparteren, pro rato uitkeren aan rechthebbenden die in het betre� ende verdelingsjaar een vergoeding 

hebben ontvangen, voor zover redelijkerwijs te traceren in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Stichting SEKAM claimt bij de Zwitserse organisatie AGICOA rechten voor de doorgifte in België en enkele andere 

landen van uitgezonden programma’s, die geproduceerd zijn door bij de Stichting SEKAM aangesloten onafhan-

kelijke productiemaatschappijen. AGICOA stelt per claim vast hoeveel geld aan welk programma wordt toegekend. 

Stichting SEKAM stelt vast welke onafhankelijke productiemaatschappij naar de mening van de Stichting recht-

hebbende zou kunnen zijn van de programma’s waarvoor geld is ontvangen van AGICOA. Op dezelfde wijze claimt 

en reparteert Stichting SEKAM vergoedingen in verband met Groepstelevisie die door Stichting Videma worden 

geïncasseerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS

BEDRAGEN IN EURO’S

  

CREDITEUREN

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

    

2013

 1.406.341

 2.827 

1.409.168

5.694

3.471

9.165       

20146. KORTLOPENDE SCHULDEN

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN

MEERJARIGE VERPLICHTINGEN

SEKAM heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten. Deze Overeenkomst is aangevangen op 

1 oktober 2012 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

  

NETTO KOSTENINHOUDING

NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING

 182.648  

 5.000 

   

187.648 

2013

  148.065

 -   

   

 148.065

  350.793 

 5.000 

 355.793 

20142014

Realisatie Budget Realisatie

De ingehouden kostendekking bestaat uit een inhouding op de van AGICOA en VIDEMA ontvangen vergoedingen.

Het inhoudingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt voor 2014 7,5% (2013: 5%). 

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.

7. INKOMSTENTOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING
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TOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

  

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN 121.692

2013

121.692 196.000

20142014

Realisatie Budget Realisatie

Onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de serviceovereenkomst tussen Stichting SEKAM en 

Stichting Servicebureau Filmrechten d.d. 4 april 1996.

9 OVERIGE KOSTEN   

In 2014 zijn de kosten ten opzichte van 2013 sterk afgenomen en daarmee op een door het bestuur gewenst niveau 

gebracht. De additionele kosten in 2013 zien met name toe op het dispuut met Vevam en AGICOA. De bijdragen aan 

Stichting Onafhankelijke Televisie Producenten en Filmproducenten Nederland zijn in 2013 voor het laatst gedaan. 

Stichting SEKAM verwacht een verdere daling voor de komende jaren die in lijn is met de (lagere) incasso volumes.

8. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

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  € 32.250

Aan de bestuursleden zijn geen belastbare en variabele onkostenvergoedingen betaald en tevens zijn geen betalingen 

gedaan in het kader van pensioenvoorzieningen.

Het bestuur van SEKAM heeft het kostenniveau de afgelopen jaren structureel afgebouwd. In 2012 was het kosten-

niveau nog € 574.074,-, in 2014 is dit verder teruggebracht tot € 247.717,-. Voor 2015 zijn de gebudgetteerde kosten 

€ 103.000,-.

WET NORMERING TOPINKOMENS



SEKAM  | Auteursrechtelijke vergoedingen  .   20

TOELICHTING OP DE 

EXPLOITATIEREKENING
  

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN  60.069 

2013

 75.000  218.281 

20142014

Realisatie Budget Realisatie

10.  FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

PERSONEELSLEDEN

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

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

BEDRAGEN IN EURO’S
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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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