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

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Sekam te Amsterdam
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31december2015 en de exploitatierekening
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor
ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang
bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Sekam per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens de WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge artikel 2: 393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2: 392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn
toegevoegd.

Utrecht, 9 mei 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Dijkstra RA
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BESTUURSVERSCAG

Het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.
Amsterdam, 29 april 2016

Het Bestuur,

R. van Breugel

D. van der Graaf

A.T. de Jong

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

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 Assembiee van AGICOA en de
EXCom van AGICOA

De heer van Breugel, afgevaardigde OIP, is tevens voorzitter van SEKAM, SEKAM Video, Stichting Servicebureau
Filmrechten, bestuurslid StOPnI, CEAP en STG.

De heer de Jong, afgevaardigde FPN, is tevens penningmeester van FPN en bestuurslid van SEKAM, 5EKAM Video en
SBF.
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KERNEIJFERS

RECHTENOPBRENGSTEN/UCENTIE INKOMSTEN

BEDRAGEN IN EU RO’S

Nederlands gebruik
CBOs Nederland

237106

Buitenlands gebruik
CBOs Buitenland

1.040.083

Subtotaal

1.277.189

REPARTITI E/U ITKERI NGEN
Rechtbebbenden

-4.420.738

CBO’s Nederland
Agenten Buitenland
Toevoeging SoCu-fonds
Bijdrage beroepsorganisaties
Subtotaal

-4.420.738

Netto kosteninhouding

-110.995

Totaal

3.254.544

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

1.335.110

EXPLOITATIEREKENING
Netto kosteninhouding

110.995

Overige baten
Beheerskosten

-130.361

EXPLOITATIERESULTAAT

-19.366

Financiële baten en lasten

19.366

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN)

0

KENGETALLEN
Toegepaste kosteninhouding

7,5%

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten

10,1%

Beheerskosten (bruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten

2,9%

Jaarmutatie bedrijfsiasten/beheerskosten

-47,4%

Percentage afgeleide consumentenprijsindex

0,6%

Aantal leden en deelnemers

1.448

Aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden

813

Aantal gefactureerde gebruikers

-

Aantal werknemers in he

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

2015
BEDRAGEN IN EURO’S

2014

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN (1)
LIQUIDE MIDDELEN (2)

426.228

330.773

2.641.120

5.977.021

TOTAAL ACTIVA

3.067.348

6.307.794

PASS 1 VA

2015

2014

EIGEN VERMOGEN
EIGEN VERMOGEN (3)

456.810

456.810

500.000

1.009.122

1.335.110

3.432.694

775.429

1.409.168

GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN
DOORBETALING (4)

KORTIOPENDE SCHULDEN
VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING (5)
OVERIGE KORTWPENDE SCHULDEN (6)

TOTAAL PASSIVA

3.067.348

6.307.794
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2015

2015

2015

2014

Realisatie

Budget

Realisatie

110.995

$8.412

187.648

BIJDRAGE SERVICEBUPEAU FILMRECHTEN (8)

41.201

44.951

121.692

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN

44.679

22.500

53.371

KANTOORKOSTEN

16.348

13.896

16.211

OVERIGE KOSTEN (9)

28.133

22.065

56.443

130.361

703.412

247.777

NETTO KOSTENINHOUDING (7)

BEDRAGEN IN EURO’S

SOM DER BEDRIJFSLASTEN
BEDRIJFSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 10)

-

19.366

19.366

-

15.000

15.000

-

60.069

60.069

RESULTAAT VOOR BESTEMMING
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KASSTROOMOVERZKHT OVER 2015

BEDRAGEN IN EURO’S

2015

2014

Realisatie

Realisatie

1166194

2056.380

INCASSO / ONTVANGSTEN
REPARTITIE /VERDELING

-

4420.738

-

5.904.065

1

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING

-3.254.544

NETTO KOSTENINHOUDING

-

3.847.684

110.995

187.648

19.366

60.069

-130.361

-247.717

-95.456

10.989

14.099

-4.499

-81.357

6.490

OVERIGE BATEN
FINANCIEEL RESULTAAT
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN
MUTATIE OVERIGE SCHULDEN

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING
KASSTROOM UIT BELEGGINGEN
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
NETTO KASSTROOM

-

3.335.901

-

3.841.194

LIQUIDE MIDDELEN 1JANUARI

5.977.021

9.818.216

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER

2.641.120

5.977.021

-3.335.901

-3.841.194

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
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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
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 films en tv-programma’s en betaalt deze vervolgens
door aan de producenten van die fllmwerken. 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 overdracht van rechten en voor zover van toepassing op basis van een
last en volmacht aan SEKAM. Het bestuur van SEKAM gaat ervan uit dat tenminste 95% van de rechthebbenden
zich heeft aangesloten bij SEKAM maar dit betreft een schatting en kan niet met zekerheid worden vastgesteld.
Het totaal aan rechthebbenden is voor SEKAM niet vast te stellen. SEKAM heeft de representativiteit intern getoetst
aan de hand van het percentage van de repartitie dat wordt uitgekeerd aan rechthebbenden. De OIP en FPN zijn als
organisaties van rechthebbenden aangesloten bij SEKAM en vertegenwoordigd in het bestuur.

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.
Voor uitzendjaar 2012 houdt Stichting SEKAM een reservering van 10% aan voor naclaims. Dit percentage is een
inschatting van de maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt
op een vergoeding. Uitzendjaar 2012 wordt in 2016 volledig afgesloten. Voor de nog te realiseren kosteninhouding
wordt aangenomen dat de door SBF in 2015 in rekening gebrachte servicebijdrage betrekking heeft op een aantal
activiteiten die tot toekomstige opbrengsten zullen leiden. Voor SEKAM heeft een relatief groter deel (50%) van de
kosten van databeheer en incasso betrekking op toekomstige inkomsten. De belangrijkste inkomsten van SEKAM
zijn de buitenlandse vergoedingen. Over het algemeen is de termijn tussen realisatie van kosten en de ontvangst
van vergoedingen daarvan langer. Een deel van de vergoedingen worden naar verwachting geïncasseerd in
latere jaren (2016(75%) en 2017(2S%)). Het op orde brengen van claimregistraties bij buitenlandse organisaties is
daarbij een belangrijke voorwaarde.

SALDEREN
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 vreemd
vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of
beide posten simultaan af te wikkelen.
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FINANCIELE INSTRUMENTEN

WAARDERING EN

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

RESULTAATBEPALING

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

repartities, 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.

BESTEMMINGSRESERVE
De bestemmingsreserve heeft betrekking op het voor bepaalde doeleinden gereserveerde eigen vermogen. Met de
bestemmingsreserve is gewaarborgd dat de organisatie ook de komende 12 maanden vanaf opmaken en vaststellen
van de jaarrekening in continuïteit kan opereren en lopende verplichtingen kan afwikkelen.

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 afte wikkelen een vergoeding van een
derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.’
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VERPLICHTING EN GERESERVEERDE GELDEN TER ZAKE VAN DOORBETALING

WAARDERING EN

Het repartitiereglement bevat bepalingen inhoudende de wijze waarop de verdeling en de betaling van de

RESULTAATBEPALING

door de stichting uit hoofde van auteursrecht ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden
wordt geregeld. Het totaal van de door SEKAM 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 repartitiereglement is in 2013 formeel getoetst en geëvalueerd
binnen bestuursvergaderingen. Het proces heeft geleid tot een nieuw repartitiereglement wat door het bestuur
is vastgesteld op 1 oktober 2013. 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
kostend ekking.

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 kortlopende 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 kunnen- laavindewin-een—ner-jaar-dan het
incassojaar. Zie hiervoor de paragraaf Nog te realiseren kostendekking. ‘r den
11
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GEAMORTISEERDE KOSTPRIJS

WAARDERING EN

Het bedrag waarvoor financiële activa of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus

RESULTAATBEPALING

aflossingen, plus of minus de cumulatieve afschrijving, gebruikmakend van de effetieve-rentemethode voor
het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum, en minus bijzondere waarde
verminderingen of niet ontvangen bedragen.

INGEHOUDEN KOSTEN DEKKING
Over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als
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 7,5%. De kosteninhouding wordt verantwoord bij
ontvangst omdat het bedrag van de te reparteren rechtengelden opdat moment op betrouwbare wijze kan worden
bepaald. De beheerskosten als percentage van de totale rechtenopbrengsten komen in 2015 uit op 10,1%. 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 SEKAM. 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. lVoorzienbare) 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 tekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
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BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

WAARDE R{ NG EN

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en
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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.

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

CON TIN UÏT EIT
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 continuiteitsreserve 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. Middels haar reserves is SEKAM 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 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.
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7. VORDERINGEN

BEDRAGEN IN EURO’S

2015

2014

DEBITEUREN

4.933

18.120

NOG TE ONTVANGEN RENTE

4.624

13.903

REKENING COURANT SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

11.550

VOORUITBETAALDE KOSTEN
OMZETBELASTING

-

2.500

3.025

387.121

265.725

15.500

30.000

426.228

330.773

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING

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 financiering van de repartities, overige kosten en
uitgaven.

3. EIGEN VERMOGEN

2015

2014

CONTINUÏTEITSRESERVE

456.810

456.810

456.810

456.810

SEKAM houdt een continuteitsreserve 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
In 2015 zijn de gereserveerde gelden ter zake van doorbetaling verder afgebouwd en is het surplus uitgekeerd aan
rechthebbenden. De reserve komt hiermee op het door het bestuur wenselijk geachte niveau.
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5. VERPLICHTING TER ZAKE VAN DOORBETALING

De repartitieschuld bedraagt thans een bedrag van €1,3 miljoen. Per saldo is er in 2015 een bedrag van €4,4 miljoen
uitgekeerd aan rechthebbenden. Samen met de geïncasseerde gelden ter hoogte van ruim €1,2 miljoen is de
repartitieschuld afgenomen met €3,2 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 5EKAM.

SEKAM voert de allocatie van gelden aan specifieke 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. 5EKAM maakt voor de repartitie gebruik van het Servicebureau Filmrechten (58F).

De verplichting terzake van doorbetaling per 31december2015 van €1,3 miljoen is als volgt nader toe te lichten:

BEDRAGEN IN € 1.000,-

Z’Wl

Kabelgelden
NL

Kabelgelden
België

679

115
172

Zi).LI
Totaal

-

679

Videma
gelden

Overige
landen

Totaal

47

840

55

227

-

-

225

8

34

267

512

8

136

1.335
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1

MUTATIEOVERZICHT TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN

BEDRAGEN IN EURO’S

STAND 1JANUARI

RECHTENOPBRENGSTEN

NEDERLANDS GEBRUIK

2075

2014

3.432.694

9.694.003

-

CBO’S NEDERLAND

237.106

384.584

BUITENLANDS GEBRUIK

-

CBO’S BUITENLAND

REPARTITIE/UITKERI NGEN

1.040.083

1.859.444

SUBTOTAAL

1.277.189

2.244.028

RECHTHEBBENDEN

-4.420.738

-5.904.065

CBO’S NEDERLAND
CBO’S BUITENLAND

-

-

TOEVOEGING SoCu-FONDS
SUBTOTAAL

-4.420.738

-5.904.065

SUBTOTAAL

-3.143.549

-3.660.037

-

-

-

-

HERALLOCAIIE GERESERVEERDE GELDEN TER DOORBETALING

509.122

-1.009.122

HERALLOCATIE CREDITEUREN

641.838

-1.404.502

1.156.960

-2.413.624

-

-

OVERIGE MUTATIES
TOEVOEGINGEN

RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN
DIVERSE BATEN

SUBTOTAAL

INHOUDINGEN
SALDO EXPLOITATIEREKENING
TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES
NETTO ADMINISTRATIEKOSTEN

-110.995

-187.648

-110.995

-187.648

1.335.110

3.432.694

NETTO KOSTENINHOUDING OUDE JAREN
SUBTOTAAL

SALDO 31 DECEMBER
I
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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 gereparteerd. De repartitie in 2015 had betrekking op de jaren 2011 tot en met 2014. De
boekjaren tot en met 2011 zijn volledig afgesloten.

Stichting SEKAM keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement.
Het repartitiereglement is in 2013 formeel getoetst en geëvalueerd binnen bestuursvergaderingen. Het proces heeft
geleid tot een nieuw repartitiereglement wat door het bestuur is vastgesteld op 1 oktober 2013.

Voor uitzendjaar 2012 houdt Stichting SEKAM een reservering van 10% aan voor naclaims. Dit percentage is een
inschatting van de maximale omvang van nog niet geregistreerde claims waarvoor aanspraak kan worden gemaakt
op een vergoeding. Uitzendjaar 2012 wordt in 2016 volledig afgesloten.

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 betreffende 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 rechthebbende 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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6. OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN

2015

2014

BEDRAGEN IN EURO’S

CREDITEUREN

757.801

1.406.341

17.628

2.827

775.429

1.409.168

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN

MEERJARIGE VERPLICHTINGEN

REGELINGEN

SEKAM heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmtechten (58F). Deze Overeenkomst is
aangevangen op 1 oktober 2013 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 58F alle administratieve verplichtingen van SEKAM. 58F stelt alle5 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 kan geen inschatting worden gemaakt omdat dit
afhankelijk is van de (mogelijk) afte 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.

TOELICHTING OP DE

i. INKOMSTEN

EX PLO ITATI ERE KEN ING

2075

2015

2074

Realisatie

Budget

Realisatie

NETTO KOSTENINHOUDING

125.495

88.412

182.648

NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING

-14.500

5.000

-

110.995

88.472

187.648

De netto kosteninhouding bestaat uit een inhouding op de van AGICOA en VIDEMA ontvangen vergoedingen. Het
inhoudingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt voor 20157,5% (2014:7,5%). Jaarlijks
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 betreft de netto kosteninhouding.
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8. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

EXP LO ITAT IE REKEN IN G

BEDRAGEN IN EURO’S

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHIEN

2015

2015

2014

Realisatie

Budget

Realisatie

41.201

44.951

121.692

Onder deze post wordt de bijdrage verantwoord uit hoofde van de serviceovereenkomst tussen Stichting SEKAM en
Stichting Servicebureau Filmrechten d.d. 1 oktober 2013.

9

OVERIGE KOSTEN

In 2015 zijnde kosten ten opzichte van 2014 verder afgenomen en op een door het bestuur gewenst niveau gebracht.
Stichting SEKAM verwacht voor de komende jaren een stabiel kostenniveau dat in lijn is met de (lagere) incasso
volumes, Het bestuur van SEKAM heeft het kostenniveau de afgelopen jaren structureel afgebouwd. In 2013 was
het kosten- niveau nog € 574,074,-, in 2014 is dit verder teruggebracht tot €247.717,-. Voor 2015 zijn de kosten
uitgekomen op €130.361,-.

WNT-VERANTWOORDING

WNT-VERANTWOORDING 2015 5E KAM
Het bestuur van SEKAM heeft voor 2015 besloten aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden een declarabele
vergoeding toe te kennen. Aan de bestuursleden zijn geen belastbare en variabele onkostenvergoedingen betaald en
tevens zijn geen betalingen gedaan in het kader van pensioenvoorzieningen.

Per 1januari2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNI) ingegaan.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op SEKAM van toepassing zijnde regelgeving: het wettelijk
toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (“Wet Toezicht”).

Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor SEKAM is €178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend
naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening
de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.
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WNT-VERANTWOORDING

R.VAN BREUGEL

Functie(s)

BED RAG EN IN EU RO’S

A. DEJONG

D.V.D. GRAAF

voorzitter CBO

lid CBO

lid (80

Duur dienstverband in 2015 van

01-01-15

18-02-15

01-01-15

Duur dienstverband in 2015 tot

31-12-15

31-12-15

31-12-15

Omvang dienstverband (in fte)

0,1

0,1

0,1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

Echte [jal of fictieve dienstbetrekking [nee]

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

26.700

15.575

17.800

5.358

4.911

5.358

5.358

4.911

5.358

5.358

4.911

5.358

geen overschrijding

geen overschrijding

geen overschrijding

Zo niet, langer dan 6 mnd. binnen 18 mnd. werkzaam?

Individueel WNT-maximum

BEZOLDIGING
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

-1- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

GEGEVENS 2074
Duur dienstverband in 2Ol4van

01-01-14

Duur dienstverband in 2014 tot

31-12-14

Omvang dienstverband (in fte)

0,1

-

-

01-01-14
31-12-14
0,1

-

BEZOLDIGING 2074
Beloning

10.506

10.506

Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2014

10.506

Individueel WNT-maximum 2014

34.571

23.047

-
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10. FINANCIELE BATEN EN LASTEN

TOELICHTING OP DE
EXPLOITATIE REKENING

2015

2015

2074

Realisatie

Budget

Realisatie

19.366

15.000

60.069

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

BEDRAGEN IN EURO’S

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 RESULIAATVERDELING
Het bestuur besluit op grond van artikel 10 (en het artikel 3 van het repartitiereglement) inzake de verdeling van het
resultaat.

RESULIAATBESTEMMI NG
Het resultaat van boekjaar 2015 is €0.

CONTROLEVERKLARING
De controleverklaring van de controlerend accountant is bijgevoegd.
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VERKLARING AFKORTINGEN

SIOPNL
Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland

RODAP
Vereniging Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties

5E KAM
Stichting Exploitatierechten Audiovisueel Materiaal

OTP
Vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten

FPN
Filmproducenten Nederland

DPN
Documentary Producers Netherlands

VNAP
Vereniging Nederlandse Animatie Producenten

(BO
Collectieve Beheersorganisatie

(VIA
College van Toezicht

SoCu FONDS
Sociaal Cultureel fonds

(FAP
Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP)

VOICE
Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten

AGICOA
Association of International Collective Management of Audiovisual Works
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