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

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG
VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 03/09/2020

Geachte vennoten,
Wij hebben de eer het jaarverslag aan uw goedkeuring voor te leggen van onze vennootschap voor
het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31/12/2019
1. Commentaar op de jaarrekening.
a.

Toelichting bij de neer te leggen jaarrekening

Als bijlage vindt U de belangrijkste activa en passivaposten evenals de belangrijkste kosten- en
opbrengstenrekeningen zoals deze gepresenteerd worden in de te publiceren jaarrekening.
De te publiceren jaarrekening van dit boekjaar wordt afgesloten zonder bedrijfswinst. Het wettelijk
reservefonds bevat momenteel 2.000 euro. Het maatschappelijk kapitaal van De Vennootschap is 20.000
euro.
De totale activa van De Vennootschap bedragen 5.584.123 euro. Zij bestaan uit 798 euro materiële vaste
activa, 3.979 euro financiële vaste activa, 328.765 euro vorderingen op ten hoogste één jaar, 5.157.500
euro liquide middelen via spaarrekening, 84.748 euro liquide middelen op zichtrekeningen en 8.333 euro
over te dragen kosten met betrekking tot het boekjaar 2019.
De totale passiva bedragen 5.584.123 euro. Deze bestaan uit een eigen vermogen van 22.000 euro en
5.562.123 euro schulden op korte termijn. De schulden op korte termijn betreffen 594.692 euro
handelsschulden (waarbij de leden van Librius als leveranciers worden beschouwd), 6.864 euro schulden
met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten en 4.960.567 euro overige schulden.
De overige schulden omvatten:
Uit te keren rechten IO fonds 2011-2012-2013-2014-2015:
Niet voorbehouden te verdelen geïnde rechten:
Voorbehouden te verdelen geïnde rechten (reserves):
Te verdelen geïnde rechten die niet voorwerp zijn van betwisting:
Financiële opbrengsten die voortvloeien uit het beheer van rechten:

31.969,30 €
3.651.037,20 €
527.089,46 €
733.157,61 €
17.313,75 €

Volgens de resultatenrekening bedragen de bedrijfsopbrengsten 241.313,68 euro, de bedrijfskosten –
inclusief het resultaat van het boekjaar, kosten voor diensten en goederen, bezoldigingen, afschrijvingen
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en overige bedrijfskosten 239.644,92 euro, de financiële opbrengsten 2.635,07 euro en de financiële kosten
2.706,03 euro.
De winst voor belastingen bedraagt 1.597,80 euro, de belastingen op het resultaat bedragen 1.597,80 euro.
De te bestemmen winst bedraagt met andere woorden 0,00 euro.
b.

Bijzondere toelichting bij de cijfers van de resultatenrekening

In 2019 werd een bruto bedrag van 1.982.898,84 euro ontvangen van Reprobel.
Dit bedrag is samengesteld als volgt.

Reprografie: vrijmaking bedragen VJ 2012, Bakkoorden
Buitenland: Vrijmaking bedragen TBS 2009-2010
B-akkoorden
Leenrecht: Definitieve verdeling 06/2019

VJ 2012

14.295,34

VJ 2009-2010

9.853,94

VJ 2007-2016

17.715,90

Leenrecht: vrijmaking MA-BA's VJ 2014

VJ 2014

15.465,30

Reprografie: B-akkoorden TBS 2019 vrijmaking
Ma-Ba's 2014
Onderwijs & Onderzoek definitief TBS 06/2019

VJ 2014

1.790,51

VJ 2018

250.138,63

Onderwijs & Onderzoek buitenland defintieve
TBS 06/2019, B-akkoorden
Reprografie: Definitieve TBS 06/2019 VJ 20152018
Reprografie: Vrijmaking Ma-Ba's VJ 2014, TBS
2015-2018
Buitenland: TBS 2019-geïnd 2018

VJ 2019

1.423,31

VJ 2015-2018

261.381,64

VJ 2014

34.625,43

VJ 2016-2018

70.327,75

Buitenland: vrijmaking Ma-Ba's TBS VJ 2014

VJ 2014

2.620,51

Reprografie: voorlopige verdeling TBS 09/2019

VJ 2016-2019

561.701,98

Leenrecht: Voorlopige TBS 09/2019

VJ 2007-2016

223.126,43

Onderwijs & Onderzoek: voorlopige TBS
09/2019
Onderwijs & Onderzoek definitief TBS 06/2018

VJ 2017-2019

393.301,16

VJ 2017

48.289,00

IPRO

VJ 2012 2018

76.842,01

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

Verdelingen m.b.t. 2019

Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2019, is boekhoudkundig 1.685.464,01 euro
netto als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.
Tijdens het boekjaar 2019 werd effectief 2.416.039,99 euro rechten verdeeld. Er werd 2.697.595,56
euro uitbetaald (Cash Flow) onder de leden.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (2.697.595,56 euro) en de in verdeling gestelde
rechten (2.416.039,99 euro) is te verklaren door het feit dat de aan de leden toegekende rechten soms pas
in een volgend boekjaar effectief opgevraagd en uitbetaald (kunnen) worden, omdat ofwel de verdeling
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pas in het volgend jaar kan uitgevoerd worden, ofwel de invordering (facturatie) door de leden pas gebeurt
in het volgende boekjaar.
Op het einde van het boekjaar 2019 stond een bedrag open ter verdeling aan de leden van 3.668.350,95 €
(3.651.037,20 €+17.313,75 €). Daarvan werd er in het eerste semester van 2020 al 1.102.958,34 euro
verdeeld.
Uit de andere wettelijke licentie (Thuiskopie) ontving LIBRIUS in 2019: geen rechten.
De reserve voor 2019 bedraagt 59.566,02 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2016 bedroeg
130.744,52 euro. Er worden reserves aangesproken vanuit het opgebouwde reservefonds t.b.v. 196.635,72
euro. Het bedrag van 118.895,72, na de verrekening van de voorschotten december 2014, werd effectief
betaald in het jaar 2019 . Tijden het jaar 2019 werden nog extra reserves t.b.v. 113.451,14 euro m.b.t
rechten van verbruikbaar 2015 verdeeld. De extra reserve-opname komt voor uit een uitzonderlijke
vrijgave van rechten voor één lid, los van de LIBRA verdeling, en dit ter compensatie van een niet uitkering
wegens technische fout. De Raad van bestuur heeft deze werkwijze goedgekeurd (RVB 03/04/2020).
Er werd beslist om de reserves en “overschotten” (niet toe te wijzen gelden, sedert lang niet opgeëiste
gelden) t.b.v. 499.405,28 over te boeken naar de reserves van 2019, dit om deze terug op peil te brengen.
Zij worden zoals geweten uitgekeerd na drie jaar.
Volgens de beslissing van de Algemene Vergadering 20/06/2019 werd 100.000 euro overgeboekt van de
IO fonds naar de gewone reserves.
De ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt 230.550,03 euro of 12 % van de ontvangen
rechten en ontvangen intresten.
De werkelijke werkingskosten als het resultaat van de kosten uit de gewone bedrijfsuitoefening
(personeelskosten, diensten, diverse goederen, afschrijvingen, andere bedrijfskosten bedragen
249.040,94 euro, zijnde gelijk aan 12,96 % van de ontvangen gemiddelde rechten en intresten van de
laatste drie jaren.

Het innovatie- en ontwikkelingsfonds werd – overeenkomstig de beslissing van de Algemene Vergadering
van 12 mei 2011 opgebouwd tot een plafond 388.268,60 euro in 2012 door een wettelijk toegelaten
inhouding van maximaal 10% van de ontvangen vergoedingen van REPROBEL.
Juni 2020 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 31.969,30 euro. Dit bedrag bestaat uit 388.268,60 euro,
zijnde 10%op de ontvangen rechten tot plafond 388.268,60 euro, minus de kosten die van 2011 tot en met
2018 gedragen werden door het IO fonds, zijnde 256.299,30 euro en minus de overboeking van 100.000
euro naar de gewone reserves.
Op de raad van bestuur van 3 april 2020 werden door de raad van bestuur volgende uitzonderlijke besluiten
unaniem goedgekeurd :
1) De raad van bestuur is akkoord gegaan met de beslissing uitgeverij / lid Politeia voor het
verleden uitzonderlijk te betalen vanuit de reserves, en dus niet vanuit Libra en de gewone
verdeelmechanismes (“te verdelen rechten “ in de boekhouding”). Wegens een technisch
mankement in LIBRA en de connectie met de databank van Meta4books, die pas later werd
ontdekt, en de daaropvolgende discussies over de geleden schade door Politeia en de
formele mogelijkheden of verplichtingen van LIBRIUS werd Politeia forfaitair vergoed voor de
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“verloren” jaren, in plaats van vanuit LIBRA. Ondertussen werd alles hersteld en wordt
Politeia terug zoals alle andere leden vergoed volgens de normale verdeelregels.
2) De raad van bestuur besliste niet uitgekeerde Reserves uit het verleden en “overschotten”
(niet toe te wijzen gelden, sedert lang niet opgeëiste gelden) over te boeken naar de reserves
van 2019, dit om deze terug op peil te brengen. Zij worden zoals geweten uitgekeerd na drie
jaar.

Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige
organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor
het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen
verplicht in zijn artikel 23 volgende tabel op te nemen in het jaarverslag :
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1.A
1.B
1.B.1
1.B.2
1.C
1.C.1
1.C.2
1.C.3
1.C.4
1.C.5
1.D
2.

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële opbrengsten
* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geïnde rechten
* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het beheer van rechten

Reprografierechten
1.033.439,11
129.794,14
126.363,65
3.430,48
1.034.812,45
0,00
1.033.439,11
0,00
0,00
1.373,34
2.348.906,91
0,00

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

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële opbrengsten
* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geïnde rechten
* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het beheer van rechten

Leenrecht
256.307,63
32.190,80
31.339,99
850,81
256.648,24
0,00
256.307,63
0,00
0,00
340,61
348.688,65
0,00

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

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële opbrengsten
* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geïnde rechten
* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het beheer van rechten

Thuiskopie
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële opbrengsten
* Rechten in afwachting van inning
* Te verdelen geïnde rechten
* Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling
* Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar)
* Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten
Betaalde rechten
Vergoeding voor het beheer van rechten

Onderwijs & Onderzoek
693.152,10
87.056,00
84.755,10
2.300,91
694.073,23
0,00
693.152,10
0,00
0,00
921,13
0,00
0,00

2. Gebeurtenissen na balansdatum
Door de coronacrisis werd de Algemene vergadering uitgesteld naar 3 september 2020, en gebeurt ze via
videoconference. Het Volmachtbesluit van 9 april 2020 (MB Koen Geens) laat owv corona aan alle
vennootschappen en verenigingen toe de algemene vergadering uit te stellen tot uiterlijk 10 weken
na de deadline van 30 juni.

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
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De implementatie van nieuwe wetgeving uitzondering onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (met
uitbreiding van rechten voor gebruikers en groter aantal gebruikers tegen gelijke vergoeding) , het
innen vanuit mandatering voor de prints, waren nieuwe elementen in de werking van Reprobel, die
zeker in een opstartfase onzekerheid bieden
Librius kon zich verwachten aan een aanzienlijke daling van de inkomsten vanaf 2020 en verder in
2021, maar door de inzet van de nieuwe directie en het stilaan oppikken van de inning uit prints blijkt
dit gelukkig mee te vallen.
4. Mededelingen omtrent de verwachte ontwikkeling
De ontwikkeling zoals deze blijkt uit de jaarrekening zal zich ook in de toekomst verder zetten, onder
voorbehoud van voorgaande toelichting en het verslag van de commissaris-revisor.
5. Onderzoek en ontwikkeling
geen
6. Kapitaalverhogingen, obligatieleningen e.d.
Nihil
7. Verkrijgen van eigen aandelen
Nihil
8. Aandelen van De Vennootschap in bezit van een dochtervennootschap
Nihil
9. Bestaan van bijkantoren
Nihil
10. Verantwoording van de waarderingsregels
De waarderingsregels die werden toegepast bij het afsluiten van de jaarrekening, wijken niet af van
de waarderingsregels die vorig boekjaar werden toegepast, onder voorbehoud van wat volgt. De
samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.
Fondsen die van Reprobel worden ontvangen, worden op het niveau van Librius boekhoudkundig
verwerkt van zodra en op het ogenblik dat ze opeisbaar zijn t.o.v. Reprobel, i.e. van zodra het
bevoegde orgaan van Reprobel de betreffende terbeschikkingstelling of uitkering goedkeurt.
De afschrijving op de Immateriële vaste activa (website libra) bedraagt 5 jaar.
11. Gebruik van financiële instrumenten door De Vennootschap.
De Vennootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten

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

onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de Reprografie en print markt

-

onzekerheid over overheidsmaatregelen.

-

Effecten van de coronacrisis op de boekensector in het algemeen. Het is afwachten of alle leden
dezelfde publicatiecijfers kunnen aanhouden, en of de gebruikers en instellingen bereid zullen
blijven om dezelfde gelden tijdig te willen betalen aan Reprobel,, gezien de mogelijke
cashproblemen.

13. Commissaris
Het verslag van de commissaris zal ten behoeve van de algemene vergadering toegevoegd worden aan de
jaarrekening en haar toelichting.
Door de commissaris werden, naast zijn mandaat afgelopen boekjaar de volgende bijkomende opdrachten
vervuld :
•
•

Bijzonder verslag in toepassing van de artikelen artikel XI 257,264 en 266 WER (vroegere 66
sexies, 69 en 70 5° van de auteurswet) 750 euro
Verslag in toepassing van artikel XI 263 §1 1° van het WER en het KB van 25/04/2014, 1750
euro.

14. Goedkeuring van de jaarrekening
Wij vragen de algemene vergadering van vennoten bijgevoegde jaarrekening goed te keuren.
15. Kwijting aan de bestuurders/commissaris
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen verzoeken wij de algemene vergadering kwijting te
willen verlenen aan de bestuurders en de commissaris van De Vennootschap voor de uitoefening van
hun opdracht tijdens het afgelopen boekjaar.

16. Ontslag en benoeming van bestuurders en commissaris
Voor zover nodigt aanvaardt de algemene vergadering van 3 september 2020 de ontslagen en
herbenoemingen. De Heer Stijn Baekens werd door de Raad van bestuur van 11 december 2019 benoemd
als bestuurder van LIBRIUS CVBA.
De Raad van Bestuur aanvaardde op haar vergadering van 17 september 2019 het ontslag van de Heer
Bart Desmyter.

Borgerhout, 3 september 2020.

Rudy Vanschoonbeeck
Voorzitter

Peter Carter
Bestuurder

Benny Smeets
Bestuurder
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Philippe Majersdorf
Bestuurder

Thom Pelckmans
Bestuurder

Matthias Lannoo
Penningmeester

Stijn Baeckens
Bestuurder
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