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Bestuursverslag

Algemeen
Hierbij treft u het financieel verslag 2019 aan van Stichting Verdeling Videoproducenten, hierna te
noemen “SVVP”, met hierin opgenomen de Balans per 31 december 2019 en de Exploitatierekening
over 2019. De Balans en de Exploitatierekening zijn beide voorzien van een toelichting. Ook treft u aan
de bijhorende controleverklaring van de accountant.
SVVP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32114668 en gevestigd te
Amsterdam, Hogehilweg 6 (1101 CC),
Structuur
Per notariële akte d.d. 14 maart 2006 is SVVP opgericht. De stichting is voor onbepaalde tijd opgericht en
beoogt niet het maken van winst.
Doelstelling
In artikel 2 van de statuten is het doel als volgt omschreven:
1. “De stichting heeft ten doel de belangen van producenten van audiovisuele dragers te behartigen
terzake van de vergoeding voor het uitlenen van audiovisuele dragers zoals bedoeld in artikel
15c lid 1 van de Auteurswet 1912 juncto artikel 15a van de Wet op de Naburige Rechten of
daarvoor te zijner tijd in de plaats tredende wettelijke regelingen, alsmede terzake van de
vergoeding voor het verveelvoudigen van audiovisuele dragers voor eigen oefening, studie of
gebruik zoals bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912 juncto artikel 10 onder a Wet op de
Naburige Rechten of daarvoor te zijner tijd in de plaats tredende wettelijke regelingen.”
2. “De stichting tracht dit doel te bereiken door het ontvangen van de in lid 1 bedoelde vergoedingen
van de “Stichting Leenrecht” respectievelijk de “Stichting de Thuiskopie”, beiden gevestigd te
Hoofddorp en te fungeren als uitvoeringsorgaan voor de verdeling en/of bestemming van
collectief geïncasseerde gelden zoals bijvoorbeeld de leenrecht- of thuiskopiegelden conform het
repartitiereglement, zoals vastgesteld en eventueel nadien te wijzigen door de SVVP.”
Taak en uitvoering van de werkzaamheden
SVVP vertegenwoordigt producenten van filmwerken of vertegenwoordigers daarvan zoals distributeurs
of licentienemers bij de verdeling van de leenrechtvergoedingen:
a. Leenrechtvergoeding Video
Producenten van filmwerken (of hun vertegenwoordigers) hebben ook recht op een vergoeding
voor het uitlenen van beelddragers. Dit heet leenrechtvergoeding. De incasso en verdeling van
leenrechtvergoeding wordt gedaan door de Stichting Leenrecht. Stichting Leenrecht doet dat
conform een door de Minister van Justitie goedgekeurd reglement. Dat reglement bepaalt dat de
leenrechtvergoeding die producenten van filmwerken (of hun vertegenwoordigers) toekomt, ook
ter nadere verdeling wordt uitgekeerd aan SVVP.
b. Verdeling op basis van marktaandeel
SVVP verdeelt de binnenkomende gelden volgens het zogenaamde repartitiereglement. De
gelden worden verdeeld aan producenten van filmwerken (of hun vertegenwoordigers) op basis
van het gerealiseerd marktaandeel van het betreffende repartitiejaar. Producenten van
filmwerken (of hun vertegenwoordigers) sluiten daartoe een administratieovereenkomst af met
SVVP.
c. Repartitiereglement
Toetsing en goedkeuring van het repartitiereglement heeft plaatsgevonden in de
bestuursvergadering van 2 oktober 2015.
d. Repartitietermijn
De maximale termijn voor repartitie is bepaald op drie jaar na het jaar van incasso. Zo nodig
wordt een percentage van de incasso gereserveerd voor na-claims van rechthebbenden.
e. Representativiteit
Het aantal producenten van filmwerken (of hun vertegenwoordigers) waaraan door SVVP direct
of indirect wordt uitgekeerd is 90-100.
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f.

Keurmerk
SVVP mag het CBO-keurmerk voor het toepassingsgebied beheer regelingen voor de verdeling
van thuiskopie- en leenrechtvergoedingen voeren.
g. Branchevereniging
SVVP is aangesloten bij de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief
Exploiteren (VOICE), de Nederlandse branchevereniging voor CBO’s. VOICE streeft ernaar om
de kennis over en het begrip voor auteurs- en naburig recht te vergroten en fungeert als zodanig
als het aanspreekpunt voor vragen over auteursrecht en naburige rechten.
h. Toezicht
SVVP is een Collectieve Beheer Organisatie (CBO) en valt onder het toezicht van het College
van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Financiële gang van zaken over 2019
Rechtenopbrengsten
De rechtenopbrengsten bedragen in 2019 € 278.444, in 2018 € 334.155. Een daling van de
rechtenopbrengst in 2019 van € 55.711, dit wordt veroorzaakt door de lagere uitkering van Stichting
Leenrecht, als gevolg van lagere uitleningen in 2019. De rechtenopbrengsten kunnen als volgt
gespecificeerd worden:

Leenrechtverplichtingen
Na-repartities voorgaande jaren
Totaal rechtenopbrengsten

€

2019
278.444
278.444

€

2018
334.155
334.155

Ingehouden administratievergoeding (A)
Mutatie totale verplichting administratievergoeding
Totale baten

€
€

43.582
43.582

€
€

45.161
45.161

Uitbetaald aan rechthebbenden (Repartitie) (B)
Inhoudingspercentage A/B

€

196
0,0%

€

269
0,0%

Nog te verrekenen administratievergoeding
Totale repartitieverplichting
Percentage administratievergoeding

€
-

95.669
743.153
12,9%

€
-

52.086
520.595
10,0%

Exploitatie
Baten
De baten (administratievergoeding) bedragen over 2019 € 43.582, begroot voor 2019 € 45.000, in 2018
bedroegen de baten € 45.188.
Lasten
De lasten over 2019 bedragen € 53.074, begroot voor 2019 € 43.300, een overschrijding van € 9.774, dit
wordt veroorzaakt door een afboeking van een vordering uit 2016 (Piraterijbestrijding 2015). In 2018
bedroegen de lasten € 62.535, een daling van de lasten van -15,1% (jaarmutatie CPI bedraagt 2,6%),
met name veroorzaakt door de daling van de kosten van de dienstverlening door NVPI, als gevolg van de
“aanspraak SEKAM” zijn er in 2019 geen bedragen uitgekeerd aan rechthebbenden, derhalve zijn de
kosten voor de dienstverlening NVPI gehalveerd. De lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
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Doorberekende personeelskosten (dienstverlening NVPI)
Contributie VOICE
Accountantskosten
Afboeking vordering (Piraterijbestrijding 2015)
Overige kosten (incl. Keurmerkinstituut)
Totale kosten

€
€

2019
20.000
18.776
4.640
8.999
659
53.074

€
€

2018
40.000
18.775
3.410
350
62.535

Contributie VOICE wordt bepaald door een minimumpercentage plus een bijdrage in de collectieve
bestedingen, dit betreft voornamelijk BREIN (handhaving).
Aanspraak SEKAM Leenrechtvergoeding
SEKAM meent aanspraak te moeten maken op de leenrechtvergoeding van SVVP, met name voor de
producenten. SEKAM is van mening dat de uitgekeerde bedragen door SVVP aan filmdistributeurs
uiteindelijk niet bij de rechthebbenden (producenten) zijn terechtgekomen. Het bestuur van SVVP heeft
na overleg met SEKAM besloten over de periode 2012-2016 het bedrag te berekenen waarop SEKAM
aanspraak maakt. Dit bedrag is opgenomen onder voorziening claims, totaalbedrag voorziening claims
bedraagt € 292.849.
Overigens er is overeenstemming tussen SVVP en SEKAM over het bedrag waar SEKAM aanspraak
opmaakt over de periode 2012-2016. De overeenkomst tussen SVVP en SEKAM is eind april 2020
ondertekend, in mei 2020 zijn de jaren 2012-2016 betaalt aan SEKAM, de jaren 2017 en 2018 zijn in
concept gereed voor betaling SEKAM, dit wordt in juli 2020 betaald. Aansluitend wordt de repartitie aan
de overige rechthebbenden uitbetaald, dit is in augustus 2020 gepland. De lijsten voor SEKAM voor 2019
worden vervaardigd, de verwachting is dat dit rond eind augustus kan worden afgewikkeld. Dat betekent
dat SVVP geheel bij is ten aanzien van de repartitieverplichtingen.
Door de aanspraak van SEKAM over de periode 2012-2016 zijn de bedragen vanaf 2017 nog niet
verdeeld onder de rechthebbenden.
Resultaatbestemming
Het resultaat boekjaar bedraagt € -/-9.564 in 2019, begroot was een resultaat van € 1.575, door met
name de afboeking van de vordering uit 2016 (Piraterijbestrijding 2015) is het resultaat lager dan begroot.
In 2018 bedroeg het resultaat boekjaar € -/- 17.420.
Het negatieve resultaat ad € -/-9.564 wordt ten laste van de algemene reserve gebracht. Dit is in de
jaarrekening 2019 verwerkt.
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Stand 1 januari 2019
Resultaat boekjaar 2019
Stand 31 december 2019

€ -/- 39.620
-/-9.564
€ -/- 49.184

Door de daling van de kosten voor de dienstverlening van NVPI is het verlies van voorgaande jaren lager
geworden. Nog steeds is de minimumcontributie van VOICE (€18.776) een grote last voor deze kleine
CBO SVVP. In 2020 zal het bestuur bezien wat de toekomst zal moeten worden van deze kleine CBO,
gesprekken met Stichting Leenrecht en SEKAM zullen worden opgestart.

Vooruitzichten 2020
Met betrekking tot de vooruitzichten ten aanzien van 2020 wordt verwezen naar de begroting 2020,
waarin de verwachte financiële gang van zaken voor 2020 is opgenomen. Het boekjaar 2020 gaat uit van
een positief exploitatiesaldo van € 361.
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Ondanks de economische maatregelen door de overheid, getroffen voor de bestrijding van het
Coronavirus, is de verwachting dat deze maatregelen geen extra groot effect zullen hebben op de
exploitatie van SVVP, naast de reeds bestaande dalende trend van de Leenrechtvergoedingen.
Kengetallen
Feitelijk inhoudingspercentage
Bedrijfslasten in % van rechtenopbrengst
Bedrijfslasten in % van bruto repartitie
Jaarmutatie bedrijfslasten
Jaarmutatie CPI
Aantal gefactureerde gebruikers (incasso)
Aantal vertegenwoordigende rechthebbenden
Aantal uitgekeerde rechthebbenden
Aantal Fte
Aantal klachten

2019
12,9%
19,1%
27.078%
-15,1%
2,6%

2018
10,0%
18,7%
23.245%
-2,2%
1,7%

nvt
150
-

nvt
150
-

Bestuur
De stichting wordt bestuurd door een uit tenminste drie personen bestaand bestuur. De bestuursleden
worden benoemd door de NVPI en hebben zitting in het bestuur namens de producenten van filmwerken.
Het bestuur is per juli 2020 als volgt samengesteld:
Naam
H. Binsbergen

Functie
Secretaris/waarnemend voorzitter SVVP

(O) = onbezoldigd
(B) = bezoldigd
Het bestuur is niet compleet en er wordt naarstig gezocht naar twee bestuursleden, die tot op heden nog
niet zijn gevonden.
Periodiek wordt het bestuur voorzien van de actuele politieke en financiële stand van zaken met
betrekking tot de incasso en de repartitie.
De uitvoerende werkzaamheden voor SVVP zijn middels een dienstverleningsovereenkomst uitbesteed
aan de NVPI.

Amsterdam, 16 juli 2020
Het bestuur
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SVVP

BALANS per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa
2019
€
Vlottende activa
1. Omzetbelasting
2. Overige vorderingen en overlopende activa
3. Liquide middelen

2018
€

10.357
0
987.502
997.859

13.210
12.414
735.689
761.313

997.859

761.313

Eigen vermogen
4. Algemene reserve

-49.184

-39.620

Voorzieningen
5. Voorziening claims

306.771

292.849

76.762

34.995

12.093
647.484
3.932
663.509

0
468.509
4.580
473.089

997.858

761.313

Totaal activa

Passiva

Langlopende schulden
6. Sociaal Cultureel Fonds
Kortlopende schulden en overlopende passiva
7. Crediteuren
8. Repartitieverpichtingen
9. Overige schulden en ovelopende passiva

Totaal passiva

-7-

SVVP
Exploitatierekening over 2019
Begroting
2019
€

2019
€

Begroting
2020
€

2018
€

Baten
10. Administratievergoedingen

43.582

45.000

45.188

45.000

Lasten
11. Bureaukosten

53.074

43.300

62.535

44.514

Exploitatieresultaat

-9.491

1.700

-17.347

486

0
72
-72

0
125
-125

0
73
-73

0
125
-125

0

0

0

0

-9.564

1.575

-17.420

361

Rentebaten een soortgelijke opbrengsten
Rentelasten een soortgelijke kosten
12. Financieel resultaat
Buitengewone resultaat

Resultaat
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SVVP
Kasstroomoverzicht over 2019
2019
€
Kasstroom uit rechtenopbrengsten
Ontvangst rechtenopbrengsten
Doorbetalingen rechthebbenden

2018
€

278.444
-196
278.248
-43.582
234.665

334.155
-269
333.886
-45.161
288.725

0
0

0
-22.000

234.665

266.725

-9.564

-17.420

0

0

2.853
12.414

17.076
0

Mutaties in schulden:
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva
Kasstroom uit operationele activiteiten

12.093
-648
17.148

-788
-89
-1.221

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0
0
0

0
0
0

Mutatie in liquide middelen

251.813

265.504

Beginstand liquide middelen
Eindstand liquide middelen
Mutatie (-/- is afname)

735.689
987.502
251.813

470.185
735.689
265.504

Te verrekenen administratievergoeding
Uitkeringen:
SoCu Fonds
Claims
Kasstroom uit rechtenopbrengsten
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie in vorderingen:
Omzetbelasting
Overige vorderingen en overlopende activa

Dit kasstroomoverzicht is samengesteld volgens de indirecte methode.
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SVVP
Mutatieoverzicht te verdelen rechten
31-12-2019
€
Stand per 1 januari
Rechtenopbrengsten:
Nederlandse CBO's
Overige mutaties:
Vrijval voorziening claims

Repartitie:
Rechthebbende producenten
Ingehouden administratievergoeding
Bruto repartitie
Dotatie aan voorziening claims
Inhouding SoCu-fonds
Totaal repartitie
Stand per 31 december
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31-12-2018
€

520.595

324.600

278.444

334.155

0
799.039

0
658.755

196
0
196
13.922
41.767
55.886

269
0
269
121.183
16.708
138.160

743.153

520.595

SVVP

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Tevens houden wij rekening met de bepalingen van Richtlijn C1 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving, kleine organisaties zonder winstreven (RJk C1).
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voorzover deze niet onder
normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
Tot verbonden partijen behoren:
NVPI
FDN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder
aftrek van de noodzakelijke geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om eventuele claims te dekken van niet-aangeslotenen.
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer
dan één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben overwegend een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Verplichtingen ter zake van doorbetaling
De verplichting ter zake van doorbetaling aan rechthebbenden wordt verantwoord met inachtneming
van de bepalingen die zijn opgenomen in de statuten en het repartitiereglement.
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GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Baten
Met ingang van het boekjaar 2013 worden de ter verdeling (te) ontvangen leenrechtgelden niet meer
als baten verantwoord.
De administratievergoedingen worden indien en voorzover mogelijk gerealiseerd naar rato van de
verrichte werkzaamheden.
De administratievergoedingen worden derhalve eerst als inkomsten in aanmerking genomen over die
gelden waarvoor de repartitie per balansdatum in gang is gezet.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden
in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Financieel resultaat
Gerealiseerde financiële resultaten hebben betrekking op bij banken ondergebrachte middelen
(deposito’s, spaarrekeningen en rekening-courant) en worden verantwoord in het jaar waarop zij
betrekking hebben.
Continuïteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continuïteitsveronderstelling van SVVP. Echter, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus
wereldwijd, zijn door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding
van dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen,
hebben naar verwachting belangrijke financiële gevolgen voor instellingen in Nederland. Deze
gevolgen zijn op dit moment nog niet te overzien. De door de Nederlandse overheid genomen
maatregelen kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de opbrengsten en daarmee de
ontwikkeling van het resultaat van SVVP. Door de Nederlandse overheid is een breed pakket aan
maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen. Op grond van de financiële positie van
SVVP per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid
die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen beperken, acht het
bestuur van SVVP een duurzame voortzetting van de activiteiten zeker mogelijk, omdat SVVP een
verdeelorganisatie is. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van
continuïteit van SVVP.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
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SVVP
Toelichting op de balans per 31 december 2019

Vlottende activa
2019

2018

€
1. Omzetbelasting
Boekjaar volgens aangifte
Suppletie

€
10.357
0
10.357

13.210
0
13.210

0
0
0
0

55
8.999
3.360
12.414

984.878
2.623
987.502

733.121
2.568
735.689

2. Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa
Te vorderen:
- rente
- St. Leenrecht (restitutie ingehouden BREIN bijdrage)
- te verrekenen posten
Totaal overige vorderingen en overlopende activa

3. Liquide middelen
ING-Bank
- rekening-courant
- zakelijke spaarrekening
Totaal liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
De saldi van de banktegoeden zijn direct opeisbaar.

4. Eigen vermogen
Algemene reserve
Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand 31 december 2018

-39.620
-9.564
-49.184
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-22.200
-17.420
-39.620

SVVP
Toelichting op de balans per 31 december 2019
2019
€

2018
€

5. Voorziening claims
Met het oog op mogelijke latere claims van niet-aangeslotenen wordt overeenkomstig het
bestuursbesluit een percentage (5%) van de beschikbare gelden gereserveerd gedurende
drie repartitiejaren.
Stand per 1 januari
Dotatie verslagjaar
Extra dotatie verslagjaar (incidenteel)

292.849
13.922
0
306.771
0
0
306.771

Vrijval in verslagjaar
Betaling claim voorgaande jaren
Stand per 31 december

193.667
121.183
0
314.849
0
22.000
292.849

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar Bijlage I

Langlopende schulden
6. Sociaal Cultureel Fonds
Deze post is gebaseerd op een bestuursbesluit en betreft een reservering voor Sociaal-Culturele projecten
voor de video- en filmindustrie. De besteding van deze gelden valt onder de verantwoordelijkheid
van het bestuur.
Deze post wordt gevormd door een percentage van het beschikbare bedrag voor doorbetaling aan
rechthebbenden als vooraftrek toe te voegen aan het fonds.
Onverdeelde gelden van voorgaande oude jaren zijn conform bestuursbesluit toegevoegd aan het
Sociaal-Cultureel Fonds.

Stand 1 januari
Toegevoegd in het boekjaar
Onttrekking in het boekjaar
Stand 31 december

34.995
41.767
0
76.762
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18.287
16.708
0
34.995

SVVP
Toelichting op de balans per 31 december 2019

2019

2018

€

€

Kortlopende schulden en overlopende passiva

7. Crediteuren

12.093

0

520.595

324.600

278.444

334.155

0
799.039

0
658.755

196
0
196
13.922
41.767
55.885

269
0
269
121.183
16.708
138.160

743.153
-95.669
647.484

520.595
-52.086
468.509

760

760

2.750
423
0
3.932

3.800
0
20
4.580

8. Repartitieverplichtingen
Stand per 1 januari
Rechtenopbrengsten:
Nederlandse CBO's
Overige mutaties:
Vrijval voorziening claims

Repartitie:
Rechthebbende producenten
Ingehouden administratievergoeding
Dotatie aan voorziening claims
Inhouding SoCu-fonds
Bruto repartitie
Bruto repartitie
Hierop te verrekenen administratievergoedingen

9. Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Restitutie inhouding Film.nl
Te betalen kosten
Accountantskosten
Overige
Bankkosten
Totaal overige schulden en overlopende passiva
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SVVP
Toelichting op de balans per 31 december 2019
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN
Belastingdienst
Met de Belastingdienst is gecorrespondeerd over het voornemen van de Belastingdienst om SVVP
belastingplichtig te stellen voor de vennootschapsbelasting (VPB).
Het uiteindelijke standpunt van de Belastingdienst is dat zij van mening blijft dat SVVP weliswaar
VPB-plichtig wordt geacht, maar dat uit pragmatische overwegingen geen aangiftebiljet(ten)
zullen worden uitgereikt.
Verwacht mag worden dat er een regelmatige herbeoordeling zal plaatsvinden door de Belastingdienst.
Binnen VOICE (overkoepelend orgaan CBO's) is aandacht voor dit punt.

Er zijn verder geen rechten, verplichtingen en regelingen die niet uit de balans blijken en krachtens Titel 9,
boek 2 BW vermeld dienen te worden.
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Uitbraak van het Coronavirus, zie paragraaf opgenomen bij grondslagen van waardering en
resultaatbepaling.
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SVVP
Toelichting op de exploitatierekening over 2019
Begroting
2019

2019
€

Begroting
2020

2018

€

€

€

Baten
10. Administratievergoedingen
Betreft op doorbetaling ingehouden cq. nog
in te houden

43.582
43.582

45.000
45.000

45.188
45.188

45.000
45.000

20.000
4.640
18.776
659
8.999
53.074

20.000
3.500
18.775
700
325
43.300

40.000
3.410
18.775
0
350
62.535

20.000
3.750
19.714
750
300
44.514

0
0

0
0

0
0

0
0

72
-72

125
-125

73
-73

125
-125

Lasten
11. Bureaukosten
Dienstverlening derden (NVPI)
Accountantskosten
Contributie Voice
Keurmerkinstituut
Overige kosten

12. Financieel resultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten:
Depositorente

Rentelasten en soortgelijk kosten:
Overige bankrente minus kosten
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SVVP
OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Verdeling Videoproducenten
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport op pagina 7 tot en met pagina 18 opgenomen jaarrekening 2019 van
Stichting Verdeling Videoproducenten 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 Stichting Verdeling Videoproducenten op 31
december 2019 en van het resultaat over 2019 beide in overeenstemming met RJk C1.
De jaarrekening bestaat uit:
1) de balans per 31 december 2019;
2) de exploitatierekening over 2019;
3) het kasstroomoverzicht over 2019 en
4) 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Verdeling Videoproducenten 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.

Utrechtseweg 51

Jan Willem Brouwersstraat 16-1

BTW NL8175.87.822.B.01

Postbus 2003

1071 LJ Amsterdam

BANK Rabobank 11.41.66.579

1200 CA Hilversum

T 020 379 26 00

BIC RABONL2U

T 035 623 98 19

www.kamphuisberghuizen.nl

IBAN NL19RABO0114166579

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•

het verslag van het bestuur;

•

de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van RJk C1 vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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 het verslag
van het bestuur en de overige gegevens in overeenstemming met RJk C1.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 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 RJk C1.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante weten regelgeving 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 instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de instelling haar activiteiten 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 materiele 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.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.
Hilversum, 16 juli 2020

KAM PHUIS & BERGHUIZEN
Accountants/Belastingadviseurs

P. Heyman-Brand M Sc RA

Bijlage bij de controleverklaring:

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, 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 evalueren 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 instelling haar activiteiten 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 instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen 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.

SVVP
Repartitieverplichtingen
31-12-2018

1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669

Repartitieverplichtingen 2010
Repartitieverplichtingen 2011
Repartitieverplichtingen 2012
Repartitieverplichtingen 2013
Repartitieverplichtingen 2014
Repartitieverplichtingen 2015
Repartitieverplichtingen 2016
Repartitieverplichtingen 2017
Repartitieverplichtingen 2018
Repartitieverplichtingen 2019

381.216,00
397.849,97
565.088,18
511.225,54
499.416,75
484.325,78
448.370,64
255.345,37
218.264,20
3.761.102,43

Beschikbaar
2019

#

222.754,83
222.754,83

Betalingen
31-12-2019

t/m 2018

381.216,00
397.849,97
565.088,18
511.225,54
499.416,75
484.325,78
448.370,64
255.345,37
218.264,20
222.754,83
3.983.857,26

381.216,00
397.849,97
565.088,18
511.225,54
482.935,25
461.368,72
418.554,31

2019

2)

269,00
22.000,00

3.218.237,97

5-6-2020J:\Financien\Financiele administratie NVPI\SVVP\SVVP-2019\Balansdossier\Aansluiting Filemaker 2019

22.000,00

269,00

t/m 2019

381.216,00
397.849,97
565.088,18
511.225,54
482.935,25
461.368,72
418.823,31
22.000,00
3.240.506,97

t/m 2018

Verschuldigd
2019

16.481,50
22.957,06
29.816,33
255.345,37
218.264,20

(269,00)
-

542.864,46

(269,00)

t/m 2019

16.481,50
22.957,06
29.547,33
255.345,37
196.264,20
222.754,83
743.350,29

SVVP
OVERIGE GEGEVENS
BEZOLDIGING BESTUUR EN PERSONALIA
STAFFEL ONTVANGEN VERGOEDINGEN
Geen uitkering
Tussen 0 en 15.000
Tussen 15.000 en 50.000
Tussen 50.000 en 100.000
Tussen 100.000 en 500.000
Meer dan 500.000

A
B
C
D
E
F

OVERZICHT ONTVANGEN (REPARTITIE) VERGOEDINGEN BESTUUR
De heer H. Binsbergen
BEZOLDIGING BESTUUR
LID
De heer H. Binsbergen

Secretaris/Waarnemend voorzitter

FUNCTIE
Secretaris

DUUR 2019 IN EUR DUUR 2018
01/01-31/12
- 01/01-31/12

A

IN EUR
-

FUNCTIES EN NEVENFUNCTIES BESTUUR
NAAM
FUNCTIE/NEVENFUNCTIES
H. Binsbergen
Secretaris SVVP (O)
Managing director Warner Bros. Pict. Int. Holland BV (B)
Bestuurslid FDN (O)
Bestuurslid NVF (O)

(O) = onbezoldigd
(B) = bezoldigd

20

SVVP
OVERIGE GEGEVENS
Transparantieverslag

Ontvangen
Stand 01-01-2019
Leenrechtverplichting 1)
na-repartitie v.j.
Repartitieverplichtingen
Af: betaald 2019
Stand 31-12-2019

Dotatie
SoCu

in %
15,0%

Dotatie
Claims

278.444
0

41.767

13.922

278.444

41.767

2014
16.482

2015
22.957

2016
29.547

2017
255.345

16.482

22.957

29.547

255.345

in %

Vrijval
Claims

5,0%

0

13.922

Totaal
520.595
222.755
0

0

743.350
-196
743.154

2018
196.264

2019
222.755

Totaal
743.350

196.264

222.755

743.350

Rechteninkomsten

2019

2018

Leenrechtverplichting

222.755

195.994

Exploitatielasten

53.074

62.535

In procenten van de rechteninkomsten

23,8%

31,9%

Repartitieverplichtingen
Leenrechtverplichting 1)
Totaal

1) van Stichting Leenrecht
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Bijlage behorende bij de jaarrekening 2019 van Stichting Verdeling Video Producenten (SVVP)
TRANSPARANTIEVERSLAG (VERWIJSTABEL)
Hieronder staat de verwijstabel inzake de wettelijke verplichting tot pucblicatie van een transparantieverslag zoals bedoeld in het Besluit
transparantieverslag richtlijn collectief beheer en gepubliceerd in de Staatscourant op 23 november 2016.
Doel van deze tabel is om de lezer gemakkelijk de verplichte elementen uit het transparantieverslag terug te laten vonden in dit jaarverslag.
Artikel
Artikel 2
2a
2b
2c

2e
2f

2g
Artikel 3

3a

3b

Omschrijving

Onderdeel jaarverslag

Kasstroomoverzicht
Informatie over weigeringen om een licentie te verlenen op grond
van artikel 2l, derde lid van de Wet toezicht;
Een beschrijving van de wettelijke en bestuurlijke structuur van de
collectieve beheerorganisatie;
Informatie over het totale beloningsbedrag dat in het afgelopen
boekjaar aan de in artikel 2e, derde lid en artikel 2f van de Wet
toezicht bedoelde personen is betaald, alsmede over andere aan
hen verleende diensten;
De financiële gegevens bedoeld in artikel 3 van dit besluit;
Een speciaal verslag over het gebruik van bedragen die zijn
ingehouden ten behoeve van sociale, culturele en educatieve
diensten, waarin de informatie bedoeld in artikel 3 van dit besluit
wordt opgenomen;

Kasstroomoverzicht

Paginanummer
9

nvt
Bestuursverslag

3-6

Overige gegevens, bezoldiging bestuur
Zie artikel 3

19
21

Zie artikel 3

21

Financiële informatie over rechteninkomsten per beheerde
rechtencategorie en per soort gebruik met inbegrip van informatie
over de inkomsten voortvloeiend uit de belegging van
rechteninkomsten en gebruik van deze inkomsten;
Bestuursverslag en Overzicht repartitieverplichtingen
Financiële informatie over de kosten van rechtenbeheer en andere
door de collectieve beheersorganisatie aan rechthebbenden
verleende diensten, met een volledige beschrijving van ten ministe
de volgende posten:
1. Alle bedrijfskosten en financiële kosten, met een onderverdeling
per beheerde rechtencategorie en in geval van indirecte kosten die
niet aan één of meedere rechtencategorieën kunnen worden
toegeschreven, een toelichting van de methode van toerekening
van indirecte kosten;
Transparantieverslag
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3-6,21

21

Artikel

3c

Omschrijving
2. Bedrijfskosten en financiële kosten, met een onderverdeling per
beheerde rechtencategorie en in geval van indirecte kosten die niet
aan één of meer rechtencategorieën kunnen worden
toegeschreven, een toelichting van de methode van toerekening
van indirecte kosten, voor zover deze kosten betrekking hebben op
het rechtenbeheer, met inbegrip van de beheerskosten die zijn
ingehouden op of gecompenseerd met rechteninkomsten of
inkomsten voortvloeiend uit de belegging van rechteninkomsten
overeenkomstig artikel 2g, vierde lid, eerste tot en met derde lid
van de Wet toezicht;
3. Bedrijfskosten en financiële kosten voor andere diensten dan het
rechtenbeheer, met inbegrip van sociale, culturele en educatieve
diensten;
4. Middelen die worden gebruikt om kosten te dekken;
5. Bedragen die zijn ingehouden op rechteninkomsten,
onderverdeeld naar beheerde rechtencategorie, soort gebruik en
het doel van de inhouding;
6. De percentages die de kosten van het rechtenbeheer en andere
door de collectieve beheersorganisatie aan rechthebbenden
verleende diensten weergeven ten opzichte van de
rechteninkomsten in het betreffende boekjaar, per beheerde
rechtencategorie, en in geval van indirecte kosten die niet aan één
of meer rechtencategorieën kunnen worden toegeschreven, een
toelichting van de methode van toerekening van die indirecte
kosten;
Financiële informatie over aan rechthebbenden verschuldigde
bedragen met een volledige beschrijving van ten minste de
volgende posten:
1. Het totale aan rechthebbenden toegeschreven bedrag, met een
onderverdeling per beheerde rechtencategorie en soort gebruik;
2. Het totale aan rechthebbenden betaalde bedrag, met een
onderverdeling per beheerde rechtencategorie en soort gebruik;
3. De frequentie van de betalingen, met een onderverdeling per
beheerde rechtencategorie en soort gebruik;
4. Het totale geïnde maar nog niet aan rechthebbenden
toebedeelde bedrag, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie en per soort gebruik en een aanduiding van het
boekjaar waarin deze bedragen zijn geïnd;

Onderdeel jaarverslag

Paginanummer

Winst- en verliesrekening

8

Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening

8
8

Overzicht repartitie-verplichtingen, transparantie verslag

Bestuursverslag

18,21

3-6

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

19

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

19

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

19

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

19
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Artikel

3d

Omschrijving
5. Het totale toebedeelde maar nog niet onder rechthebbenden
verdeelde bedrag, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie en per soort gebruik en een aanduiding van het
boekjaar waarin deze bedragen zijn geïnd;
6. Wanneer een collectieve beheersorganisatie de verdeling en
betaling niet heeft verricht binnen de in artikel 2i, derde lid, van de
Wet toezicht vastgestelde termijn; de redenen voor de vertraging;
7. Het totaal van niet-verdeelbare bedragen, met een toelichting
over de aanwending van die bedragen;
Informatie over de financiële relatie met andere collectieve
beheersorganisaties met een beschrijving van ten minste de
volgende posten:

Onderdeel jaarverslag

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

Zie bestuursverslag, paragraaf SEKAM
De niet-verdeelbare bedragen worden toegevoegd aan de uit te
keren gelden van het oudste uit te keren jaar.

1. Bedragen ontvangen van andere collectieve
beheersorganisaties en bedragen betaald aan andere collectieve
beheersorganisaties, met een onderverdeling per beheerde
rechtencategorie, per soort gebruik en per organisatie;
Transparantieverslag
2. Beheerskosten en andere inhoudingen op de rechteninkomsten
die verschuldigd zijn aan andere collectieve beheersorganisaties,
met een onderverdeling per rechtencategorie, per soort gebruik en
per organisatie;
niet van toepassing
3. Beheerskosten en andere inhoudingen op de bedragen die
betaald zijn door de andere collectieve beheersorganisaties, met
een onderverdeling per rechtencategorie en per organisatie;

Paginanummer

19

3-6

21

Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

18

4. De rechtstreeks onder rechthebbenden verdeelde bedragen die
afkomstig zijn van andere collectieve beheersorganisaties, met een
onderverdeling per rechtencategorie en per organisatie;
Overige gegevens, overzicht repartitie-verplichtingen

18

Artikel 4

4a

De in het boekjaar ingehouden bedragen ten behoeve van sociale,
culturele en educatieve diensten, met een onderverdeling per soort
doelstelling en met voor elk soort doelstelling een ondervedeling
Toelichting op de balans per 31 december 2019 - Mutatie overzicht
per categorie beheerde rechten en per soort gebruik;
te verdelen rechten
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14-10

Artikel

4b

Omschrijving
Een toelichting van het gebruik van die bedragen, met een
onderverdeling per soort doelstelling met inbegrip van de kosten
voor het beheer van de ingehouden bedragen ter financiering van
sociale, culturele en educatieve diensten en van de afzonderlijke
bedragen die voor sociale, culturele en educatieve diensten zijn
aangewend.

Onderdeel jaarverslag

Toelichting op de balans per 31 december 2019
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Paginanummer

14

