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

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG
VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 20/06/2019

Geachte vennoten,
Wij hebben de eer het jaarverslag aan uw goedkeuring voor te leggen van onze vennootschap voor
het maatschappelijk boekjaar eindigend op 31/12/2018.
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 6.510.667 euro. Zij bestaan uit 326 euro materiële vaste
activa, 3.979 euro financiële vaste activa, 73.351 euro vorderingen op ten hoogste één jaar, 6.135.079 euro
liquide middelen via spaarrekening, 288.376 euro liquide middelen op zichtrekeningen en 9.556 euro over
te dragen kosten met betrekking tot het boekjaar 2018.
De totale passiva bedragen 6.510.667 euro. Deze bestaan uit een eigen vermogen van 22.000 euro en
6.448.667 euro schulden op korte termijn. De schulden op korte termijn betreffen 617.141 euro
handelsschulden (waarbij de leden van Librius als leveranciers worden beschouwd), 20.142 euro schulden
met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten en 5.851.384 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:

131.969,30 €
4.687.265,93 €
309.699,53 €
707.375,31 €
15.073,94 €

Volgens de resultatenrekening bedragen de bedrijfsopbrengsten 335.712,72 euro, de bedrijfskosten –
inclusief het resultaat van het boekjaar, kosten voor diensten en goederen, bezoldigingen, afschrijvingen
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en overige bedrijfskosten 332.941,66 euro, de financiële opbrengsten 4.404,81 euro en de financiële kosten
4.600,39 euro.
De winst voor belastingen bedraagt 2.575,48 euro, de belastingen op het resultaat bedragen 2.575,48 euro.
De te bestemmen winst bedraagt met andere woorden 0,00 euro.
b.

Bijzondere toelichting bij de cijfers van de resultatenrekening

In 2018 werd een bruto bedrag van 2.067.269,87 euro ontvangen van Reprobel.
Dit bedrag is samengesteld als volgt.

Reprografie:Definitief TBS 06/2018

VJ 2013-2017

274.722,36

Buitenland TBS 2018 bedragen geïnd in 2017

VJ 2015-2017

73.739,46

Buitenland vrijmaking 2018

VJ 2011

14.974,60

Reprografie vrijmaking 2018 MA-BA's VJ2013

VJ 2013

34.259,42

Leenrecht vrijmaking MA-BA's VJ 2013

VJ 2013

14.862,59

Buitenland vrijmaking MA-BA's TBS 2018

VJ 2013

2.783,62

Reprografie B-akkoorden TBS 2018 vrijmaking
MA-BA's 2013
Leenrecht TBS 06/2018

VJ 2013

250,93

VJ 2007-2015

19.156,24

Onderwijs & Onderzoek definitief TBS 06/2018

VJ 2017

166.284,42

Onderwijs & Onderzoek voorlopige TBS 06/2018

VJ 2018

202.954,43

Reprografie RILA 2015 TBS 2016 gedeeltelijke
vrijmaking
Reprografie RILA 2014 TBS 2015 gedeeltelijke
vrijmaking 2018
Reprografie: Opeisingsfiche B-Akkoorden RILA
2014 TBS 2015 en RILA 2015 TBS 2016
Onderwijs & Onderzoek voorlopige TBS 09/2018
(75%)
Leenrecht voorlopige TBS 09/2018

VJ 2012 2015
VJ 2011-2014

265.101,38

VJ 2014-2015

326,69

VJ 2017-2018

340.104,21

VJ 2014-2016

206.412,88

Reprografie voorlopige TBS 09/2018

VJ 2015-2018

315.230,83

136.105,81

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. 2018

Met betrekking tot het ontvangen bedrag van Reprobel in 2018, is boekhoudkundig 1.757.179,39 euro
netto als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.
Tijdens het boekjaar 2018 werd effectief 2.995.905 euro rechten verdeeld Na verrekening van dubbele
betaling in 2017 (ten belopen van 669.251 euro) komen we op 2.326.654 euro effectief verdeelde
rechten. Er werd 2.158.852 euro uitbetaald (Cash Flow) onder de leden.
Het verschil tussen de effectief (in geld) uitbetaalde rechten (2.158.852 euro) en de in verdeling gestelde
rechten (2.326.654 euro) is te verklaren door het feit dat de aan de leden toegekende rechten soms pas in
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een volgend boekjaar effectief opgevraagd en uitbetaald (kunnen) worden, omdat ofwel de verdeling pas
in het volgend jaar kan uitgevoerd worden, ofwel de invordering (facturatie) door de leden pas gebeurt in
het volgende boekjaar.
Op het einde van het boekjaar 2018 stond een bedrag open ter verdeling aan de leden van 4.702.339,87 €
(4.687.265,93€+15.073,94€). Daarvan werd er in het eerste kwartaal van 2019 al 1.198.315 euro verdeeld
Bovendien werden de voorschotten van december 2014 t.b.v. 1.050.070 euro verrekend.
Uit de andere wettelijke licentie (Thuiskopie) ontving LIBRIUS in 2018: 656.662,95 euro waarvan
boekhoudkundig 558.163,51 euro netto als te verdelen rechten voor de leden voorbehouden.

De reserve voor 2018 bedraagt 81.850,13 euro (3%) en de vrijgekomen reserve van 2015 bedroeg
125.915,92 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 . 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 dient deze werkwijze nog goed te keuren.
De ingehouden ter financiering werkingskosten bedraagt 325.454,70 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
222.598,47 euro, zijnde gelijk aan 9,15 % van de ontvangen gemiddelde rechten en intresten van de
laatste drie jaren. Op te merken valt dat in 2018 het voorschot voor de bedrijfswagen (6000) euro,
in één keer als kost werd opgenomen.

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 2019 bedraagt het saldo van het IO-Fonds 131.969,30 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.

Tabel Art.23

1.A
1.B
1.B.1
1.B.2
1.C
1.C.1
1.C.2

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële
opbrengsten
* Rechten in afwachting
van inning
* Te verdelen geïnde
rechten

Reprografierechten
1.117.495,10
91.320,34
84.409,91
6.910,43
1.119.302,18
0,00
1.117.495,10
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1.C.3 * Verdeelde geïnde
rechten in afwachting van
betaling
1.C.4 * Niet verdeelbare geïnde
rechten (niet toewijsbaar)
1.C.5 * Financiële opbrengsten
uit beheer van geïnde
rechten
1.D Betaalde rechten
2.
Vergoeding voor het
beheer van rechten

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.

1.A
1.B
1.B.1
1.B.2
1.C
1.C.1
1.C.2

0,00

0,00
1.807,08

1.619.786,00
0,00

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
240.431,71
19.647,79
18.160,99
1.486,79
240.820,51

Inningsrubriek :
Geïnde rechten
Totaal kosten
* Directe kosten
* Indirecte kosten
Totaal rechten + financiële
opbrengsten
* Rechten in afwachting
van inning
* Te verdelen geïnde
rechten

Thuiskopie
656.662,95
53.661,70
49.600,99
4.060,71
657.724,82

0,00
240.431,71
0,00

0,00
388,80

253.234,00
0,00

0,00
656.662,95
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1.C.3 * Verdeelde geïnde
rechten in afwachting van
betaling
1.C.4 * Niet verdeelbare geïnde
rechten (niet toewijsbaar)
1.C.5 * Financiële opbrengsten
uit beheer van geïnde
rechten
1.D Betaalde rechten
2.
Vergoeding voor het
beheer van rechten

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

0,00

0,00
1.061,87

285.831,00
0,00

Onderwijs & Onderzoek
709.343,06
57.966,65
53.580,18
4.386,47
710.490,12
0,00
709.343,06
0,00

0,00
1.147,06

0,00
0,00

2. Gebeurtenissen na balansdatum
Nadat eerder HP al naar het Hof van Cassatie trok in haar zaak tegen Reprobel, diende ook LEXMARK
een verzoek tt cassatie in tegen het vonnis in beroep waarin Reprobel gelijk kreeg (wettelijkheid van
inningssysteem).
In de loop van 2019 verwachten we uitspraken in beide zaken.

3. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden
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De nieuwe wet- en regelgeving blijft REPROBEL dwingen meer in te zetten op het factureren en innen
van reprografierecht van de gebruikers, en niet langer van de producenten en importeurs. De
implementatie van nieuwe wetgeving uitzondering onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (met
uitbreiding van rechten voor gebruikers en groter aantal gebruikers tegen gelijke vergoeding) , het
starten met het innen vanuit mandatering voor de prints, zijn allemaal nieuwe elementen in de
werking van Reprobel, die zeker in een opstartfase onzekerheid bieden
Zoals ook al uit de inningscijfers van Reprobel voor jaren 18 en 19 blijkt kan Librius zich verwachten
aan een aanzienlijke daling van de inkomsten vanaf 2020, die hopelijk terug zullen stijgen na de
verwerking van de groeipijnen hierboven beschreven, en door de inspanningen van de nieuwe directie
bij Reprobel, de hogere tarieven en de nieuwe bronnen (Prints, Thuiskopie).
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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
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.

-

Dubbelchecken van elke verdeling binnen of buiten LIBRA blijft cruciaal Te goedertrouw werd er
een pragmatische oplossing gezocht voor één lid, die formeel niet gedekt was door de RVB. Dit
moet te allen tijde vermeden worden. Nu er een extra medewerker werd toegevoegd aan de
staf zal elke verdeling nog beter worden begeleid.
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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 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 revisor
Voor zover nodigt aanvaardt de algemene vergadering van 21 juni 2018 de ontslagen en herbenoemingen..
De Heer Benny Smeets werd op de raad van bestuur van 12 april 2018 benoemd als bestuurder.

Borgerhout, 03/06/2019

Rudy Vanschoonbeeck
Voorzitter

Peter Carter
Bestuurder

Wim Verheije
Bestuurder

Philippe Majersdorf
Bestuurder

Thom Pelckmans
Bestuurder

Matthias Lannoo
Penningmeester

Benny Smeets
Bestuurder

Bart Desmyter
Bestuurder
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