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Utrecht, 30juni 2014 MTUL-9K0B59/JLG/mj

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2013, alsmede twee losse
exemplaren van onze hierbij afgegeven controleverklaring d.d. 30juni 2014.

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de
jaarstukken 2013, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen administratie. Het andere exemplaar van de
controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant,
echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring
gebruik te maken van het exemplaar van de controleverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd
wordt vastgesteld door het bestuur Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan
tezamen met deze jaarrekening.

Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de leden van het bestuur
Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een bestuursvergadering en de vaststelling dient te
worden genotuleerd.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

J~tjesA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden.

Bijlagen: voor identificatie gewaarmerkte jaarstukken
ondertekende controleverklaring ten behoeve van archief
“was getekend” controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken
informatieblad “Openbaarmaking van controleverklaringen”

Ernst S Young Accountants ILP is een imited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wates en geregistreerd bij conipanies
House onder registratiensrnmer oc335594. In relatie tot Ernst S Young Accountants ILP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst S Young Accountants ILP. Ernst S Young Accountants LIP in statutair gevestigd te Iambeth Patace Road 1, london SEt
7EU. Veren’gd Koninkrijk, heett haar hootdvestiging aan Boompies 258, 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer vas
Koophandel Rotterdam onder nsmmer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansorakel,jkheid is opgenomen.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland

Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de
winst-en-verliesrekening over de periode 23 februari 2012 tot en met 31 december 2013 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 entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen 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. 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 opstellen van de jaarrekening, 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 entiteit. 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 entiteit 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.

Ernst 8 Younq Accountants LLP is een lim,ted liability partnerthip opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst 8 Young Accountantt LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegetwoordiger
van een> vennoot van Ernst 8 Voung Accountants LLP. Ernst S Young Accountants ILP is statutair gevestigd te Lambeth Pataca Road 1. London SEI
lEu, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 30t t xZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden lijn alg emane voorwaarden van toepassing, waarin een beoerking van de
aansprakelijkheid is opgenomen,
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland per 31 december 2013 en van het
resultaat over de periode 23 februari 2012 tot en met 31december 2013 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 6W.

Utrecht, 30juni 2014

Ernst & Voung Accountants LLP

J-L. Geutjes RA
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland

Wij hebben de jaarrekening over 2013 van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland
te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31december2013 en de
winst-en-verliesrekening over de periode 23 februari 2012 tot en met 31 december 2013 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 entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opstellen 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. 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 opstellen van de jaarrekening, 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 entiteit. 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 entiteit 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
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland per 31 december 2013 en van het
resultaat over de periode 23 februari 2012 tot en met 31 december 2013 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 8W.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 6W.

Utrecht, 30juni2014

& Voung Accountants LLP

w.g. J-L. Geutjes RA
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KERNCIJFERS

JAARREKENING

Balans per3l december2013 6

Exploitatierekening over 2012-2013 7

Kasstroomoverzicht over 2012-2013 8

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9
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Overige gegevens 18
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BESTUURSVERSLAG Het bestuursverslag ligtten kantore van de stichting ter inzage.

Amsterdam, 30juni2014

HetBestuur,

D. van der Graaf S.F. Maltha R.van Breugel T. Crone H. Klaassen

Voorzitter Penningmeester Secretaris Algemeen lid Algemeen lid

Deheervan derGraaf, afgevaardigde0TF~ is tevens secretarisvan Stichting Servicebureau Filmrechten, SEKAM Video,

CFAl~ SEKAM, bestuurslid STG, lid van de algemene ledenvergadering van RoDAP en directeur van OTR

De heer Maitha, afgevaardigde FPN, is tevens penningmeester van Stichting Servicebureau Filmrechten, SEKAM

Video, SEKAM, voorzitter CFAF~ bestuurslid SGN en STG, Stichting de Thuiskopie, Eurocopya, de General Assemblee

van AGI(OA, lid van de EXCom van AGICOA ,adviseur van SONT en lid van de algemene ledenvergadering van RoDAR

De heer van Breugel, afgevaardigde OTP, is tevens voorzitter van SEKAM, Stichting Servicebureau Filmrechten,

SEKAM Video, bestuurslid CFAP en vervangend lid van de General Assemblee van AGICOA en de EXCom van AGI(OA.

De heer Crone, afgevaardigde VNAB is tevens Directeur Nederlands Instituut voor Animatiefilm, voorzitter/penning

meestervereniging Nederlandse Aniniatie Producenten, adviseur EYE Film Instituut Nederland en bestuurslid Dutch

Academy For Film.

De heer Klaassen, afgevaardigde DPN, is tevens lid van de Raad van Toezicht stichting Binger filmiab.

~dentiZ
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KERNCIJFERS RECHTENOPBRENGSTEN/Ll(ENTIE INKOMSTEN

BEDRAGEN IN ELJRO’S Nederlands gebruik (gefactureerd) 13.129.533
Niet uit de balans blijkende vordering* -2.868.736

(BOs Nederland

Buitenlands gebruik

(BOs Buitenland

Subtotaal 10.260.797

REPARTITIE/UITKERINGEN

Rechthebbenden -3.848120

(BOs Nederland

Agenten Buitenland

Toevoeging socu-fonds

Bijdrage beroepsorganisaties -425.608

Subtotaal -4.273.728

Netto kosteninhouding -753.888

Totaal 5.233.181

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

Te verdelen rechtenopbrengsten/licentie-inkomsten einde boekjaar 5.233.181

EXPLOITATIEREKENING

Netto kosteninhouding 753.888

Overige baten

Beheerskosten -777.590

EXPLOITATIERESULTAAT -23702

Financiële baten en lasten 23.702

RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) 0

KENGETALLEN

Percentage feitelijk ingehouden kosten 7,0%

Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten 7,6%

Beheerskosten (bnito) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten 15,5%

Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten -

Percentage afgeleide consumentenprjsindex 2,53%

Aantal leden en deelnemers 716

Aantal leden en deelnemers met gereparteerde gelden 257

Aantal gefactureerde gebruikers 23

Aantal werknemers in fte -

Ter identificatie
De niet uit de balans bljkende vordering betreft de gefadareerde maar al ~no 2073 nog niet vangen vergoedingen.

Op grond van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling worden deze vorderinge etgewaardeerd
Ernst S Younq .ccountants Ii.?
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BALANS PER 31 DECEMBER2013 ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

2013

BEDRAGEN IN EURO’S IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

VERWERVING INTELLECTUELE EIGENDOM (1)

VLOTTEN DE ACTIVA

VORDERINGEN (2) 675.830

LIQUIDE MIDDELEN (3) 4.812.025

TOTAAL ACTIVA 5.599.693

PASSIVA

2013

VERPLICKTINGTERZAKE VAN 000RBETALING (4) 5.233.181

KORTLOPENDE SCHULDEN (5) 366.512

TOTAAL PASSIVA 5.599.693

Ter identif tie
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EXPLOITATIEREKENING
23-02-2012 T/M

31-12-2013

Realisatie

23-02-2012 T/M
31-12-2013

Budget

BEDRAGEN IN EURD’S NETTO KOSTENINHOUDING (6) 753.888 648.303

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FIIMRECHTEN (7)

ACCOUNTANTS- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN

AFSCHRIJVING INTELLECTUELE EIGENDOM

KANTOORKOSTEN

AUTOMATISERINGKOSTEN

BESTUURSKOSTEN

BIJDRAGE AAN RODAP

BIJDRAGE AAN BREIN

OVERIGE KOSTEN

SOM DER BEDRIJFSLASTEN

BEDRIJ FSRESULTAAT

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN(S)

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

284.650

103.329

83.879

38.103

14.515

153.500

78.000

20.000

1.614

274.750

169.809

37.600

15.000

153.500

78.000

20.000

4.644

777.590 753.303

-23.702 105.000

105.000

identific e
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KASSTROOMOVERZICHT 23-02-2012 T/M

31-12-2013

Realisatie

BEDRAGEN IN EURO’S INCASSO / ONTVANGSTEN 9.506.909

REPARTITIEJVERDELING -3.848.119

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES -425.608

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING 5.233.182

NETTO KOSTENINHOUDING 753.888

OVERIGE BATEN 23.702

FINANCIEEL RESULTAAT

TOTAAL BEDRIJFSIASTEN

IMMATERIftE VASTE ACTIVA -111.838

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN -675.830

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN 366.512

KASSTROOM UIT BEDRIJFSVOERING -421.156

KASSTROOM UIT BELEGGINGEN

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

NETTO KASSTROOM 4.812.025

LIQUIDE MIDDELEN 23 FEBRUARI 2012

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2013 4.812.025

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 4.812.025

Ter idefltifËc tie

Eçnst & Yot Accountants LIP
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GRONDSLAGEN VOOR ALGEMEEN

WAARDERING EN De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resuftaatbepaling zijn

RESULTAATBEPALING gebaseerd op historische kosten tenzU anders toegelicht. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarde en opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop

zij betrekking hebben.

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

Wetboek (8W). De stichting heeft geen winstdoelstelling. De bruto kosteninhouding in het boekjaar is 7% van de

geincasseerde vergoedingen. Het tekort of overschot in de kostendekking als gevolg van de bruto kosteninhouding

in het boekjaar wordt ten gunste of ten laste van de gelden ter doorbetaling gebracht. Het saldo hiervan is de netto

kosteninhouding zoals opgenomen in de exploitatierekening.

VERLENGD BOEKJAAR

De jaarrekening is opgesteld voor een verlengd boekjaa~ vanaf datum oprichting, 23 februari 2012, tot en met 31

december 2013.

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.

VERPLICHTINGEN TER ZAKE VAN DOORBETALING

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

stichting ontvangen gelden aan producenten en andere belanghebbenden wordt geregeld. Bij de distributie van

gelden aan de rechthebbenden wordt het repartitiereglement in acht genomen. De actualiteit en bruikbaarheid

van het repartitiereglement worden eens in de drie jaar getoetst door het bestuur. De te verdelen auteursrechten

gelden bestaan enerzijds uit nog te verdelen gelden betrekking hebbend op een specifiek incassojaar, anderzijds

uit reserveringen.

OMZET EN RESULTAAT

De werkzaamheden van StOPnl kunnen plaatsvinden in een ander jaar dan het incassojaar. Omdat het resultaat op

de werkzaamheden tussentijds niet redelijkerwijs is in te schatten, wordt de opbrengst verantwoord ter hoogte van

de gemaakte kosten.

Ter idefltificatleEl

Ernst & Voung Ac~n ~ants a~
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GRONDSLAGEN VOOR Het verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wordt direct genoteerd ten gunste van

WAARDERING EN het saldo ter doorbetaling. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaarzijn.

RES U LTAATBEPAU NG

AARD VAN DE BEDRIJFSACTIVITEITEN

StOPnI is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl heeft een ruime doelstelling waarbij centraal staat dat de belangen

van onafhankelijke producenten zo goed mogelijk worden behartigd. StOPnI doet dit in algemene zin onder

meer bij de exploitatie van werken door middel van openbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of

welk platform hiervoor wordt gebruikt. StOPnI doet dit meer specifiek door de belangen van de producenten te

behartigen binnen RoDAP en door de statutaire doelstellingen van RoDAP na te streven. StOPnI int de vergoedingen

die kabelexploitanten betalen voor de rechten op de doorgegeven films en tv-programma~ en betaald deze

vervolgens door aan de producenten van die fllmwerken.

TOEKOMSTVERWACHTING

In het bestuursverslag is nader ingegaan op de relevante auteursrechtelijke en marktontwikkelingeri en zijn actuele

ontwikkelingen geschetst. Het bestuur volgt alle ontwikkelingen en zal waar nodig intern en extern anticiperen

op de gevolgen daarvan voor de organisatie. StOPnI heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distribiteurs

rechten op vergoedingen voor kabeluitzendingen verworven en daarmee een basis gelegd voor voortdurende

collectie van kabelgelden. De cashflow van de geïncasseerde vergoedingen in 2012 en 2013 geeft het bestuur

vertrouwen dat de organisatie de komende jaren haar rol als belangenbehartiger van onafhankelijke producenten

invulling kan geven. Derhalve is de jaarrekening ook opgesteld op basis van going concern.

VORDERINGEN

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

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

De Belastingdienst heeft in een brief van 27 februari 2012 geoordeeld dat StOPnI niet belastingplichtig is voor de

vennootschapsbelasting. Derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in de jaarrekening.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Ter identificatie
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GRONDSLAGEN VOOR INGEHOUDEN KOSTENDEKKING

WAARDERING EN Over de in een boekjaar ontvangen en te reparteren rechtengelden wordt een percentage kostendekking als

RESULTAATBEPALING opbrengst voor de stichting verantwoord. De hoogte van deze kostendekking wordt door het bestuur vastgesteld

en bedraagt in 20137%. In de exploitatierekening wordt een maximale kosteninhouding gepresenteerd ter hoogte

van de som van de bedrijf~kosten.

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

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

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij

voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor

het opnemen van voorzieningen.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en daarnaast wordt voldaan aan de voorwaarden voor het

opnemen van voorzieningen.

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

De financiële baten en lasten betreffen de op het boekjaar betrekking hebbende van derden ontvangen

respectievelijk aan derden betaalde interest.

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZI(HT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de aanbevelingen van VOl©E, de branchevereniging van

collectieve beheersorganisaties voor auteurs en naburige rechten.

Ter identificatie

Ernst S Voung Acc000tawkLLP
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TOELICHTING OP DE BALANS 1.IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BEDRAGEN IN EURO’S STAND 23-02-2012

2012/2013 195.717

AFS(HRIJVING VERLENGD BOEKJAAR -83.879

STAND 31-12-2013 111.838

AFSCHRIJVING 2014 55.919

Af SCHRIJ VING 2015 55.919

StOPnI heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distrihiteurs rechten op vergoedingen voor kabelu[tzendingen

verworven. De kosten die gemoeid zijn met het de totstandkoming van de overeenkomsten zijn geactiveerd als

immateriële vaste activa en worden afgeschreven in drie en een halfjaar. Voor de jaarrekening 2012/2013 wordt een

termijn van anderhalf jaar afgeschreven. Het restant wordt afgeschreven in 2014 en 2015.

2. VORDERINGEN

2013

NOGTE ONTVANGEN RENTE 17.835

OMZETBELASTING 616.495

OVERIGE VORDERINGEN 1.500

NOG TE REALISEREN KOSTENDEKKING 40.000

TOTAAL 675,830

3. LIQUIDE MIDDELEN

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

uitgaven.

Ter identificatie

t,, s ~ vounZountar,ts ap
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TOELICHTING OP DE BALANS 4. VERPLICHTING TER ZAKE VAN 000RBETALING

De repartitieschuld bedraagt ultimo 2013 een bedrag van €5,2 mi~oen.

23-02-2012 T/M
31-12-2013

BEDRAGEN IN EIJRO’S STAND 23-02-2012

RECHTENOPBRENGSTEN NEDERLANDS GEBRUIK 13.129.533

NIET UIT DE BALANS BLIij(ENDE VORDERING & VERPLICHTINGEN - 2.868.736

CBO’S NEDERLAND

BUITENLANDS GEBRUIK

CBO’S BUITENLAND

SUBTOTAAL 10.260.797

REPARTITIE/UITKERINGEN RECHTiIEBBENDEN - 3.848.120

(HO’S NEDERLAND

(HO’S BUITENLAND

TOEVOEGING SOCU-FONDS

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES -425.608

SUBTOTAAL -4.273.728

OVERIGE MIJTATIES SUBTOTAAL 5.987.069

TOEVOEGINGEN RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN

DIVERSE BATEN

ONTTREKKINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

SUBTOTAAL

INHOUDINGEN SALDO EXPLOITATIEREKENING

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMINGS)RESERVES

NETTO KOSTENINHOUDING - 753.888

NETTO KOSTENINKOUDING OUDE JAREN -

SUBTOTAAL 753S88

Ter Identificatie
SALDO 31 -12-2013 5.233.181

Ernst 8 Younq A~t nts LLP
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TOELICHTING OP DE BALANS De bijdragen aan beroepsorganisaties betreffen Stichting Onatbankelijke Televisie Producenten, Filmproducenten

Nederland, DPN en VNAP en zijn goedgekeurd door het bestuur. De niet uit de balans bljkende vordering betreft de

gefactureerde maar ultimo 2013 nog niet ontvangen vergoedingen. Op grond van de grondslagen voor waardering en

resultaatbepaling worden deze vorderingen niet gewaardeerd.

Aan de hand van de claim en de programmagegevens die StOPnI van haar aangeslotenen ontvangt dan wel zelf

verzamelt, stelt StOPnI vast welke onaffiankelijke productiemaatschappij rechthebbende zou kunnen zijn van de

programmas waarvoor geld is ontvangen voor uitzendingen op televisie. Nadat de productiemaatschappij bevestigd

heeft de rechthebbende te zijn, wordt het geld gereparteerd. De repartitie in 2012 en 2013 had betrekking op de jaren

2012 en 2013.

De verplichting terzake van doorbetaling per 31 december2013, kan als volgt worden weergegeven:

SALDO
31-12-2013

BEDRAGEN IN ~ 1.000,- INCASSOJAAR

CREDITEUREN 50

2012 873

2013 4310

TOTAAL 5.233

StOPnI keert alle ontvangen rechtengelden uit aan de rechthebbenden volgens het repartitiereglement. StOPnl

houdt op moment van repartitie een reservering aan van 10% voor naclaims. Dit percentage is een inschatting van de

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

Bovenstaande repartitieschuld is inclusief de aangelegde reserves.

Aanspraken jegens StOPnI terzake van vergoedingen, verjaren na verloop van een termijn van dne kalenderjaren na

de aanvang van de dag volgende op die waarop de uitzending van het fllmwerk heeft plaatsgevonden. StOPnI 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

redeI~kerwijs te traceren in verhouding tot de daarvoor te maken kosten.

Ter identificatie

Ernst S YojAccountents ILP
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TOELICHTING OP DE BALANS S. KORTLOPENDE SCHULDEN 2013

BEDRAGEN IN EURO’S CREDITEUREN 29.378

REKENING COURANT SERVICEBUREAU FILMRECHTEN 10.365

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 326.769

366.512

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN MEERJARIGE VERPLICHTINGEN

REGELINGEN StOPnI heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten die op 1 oktober 2012 is aangegaan

voor een periode van drie jaar.

TOELICHTING OP DE 6. NETTO KOSTENINHOUDING

EXPLOITATIE REKENING

23-02-2012 T/M 23-02-2012 T/M
31-12-2013 31-12-2013

Realisatie Budget

BEDRAGEN IN EURO’S NETTO KOSTENINHOUDING 713.888 648.303

NOG TE REALISEREN KOSTENINHOUDING 40.000 -

753.888 648.303

De ingehouden kostendekking bestaat uit een inhouding op de ontvangen vergoedingen. Het inhoudingspercentage

wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt 7%. Daarnaast kan als gevolg van de overgang naar Titel 98W

2 jaarlijks een tekort of overschot ontstaan ten opzichte van de bruto kosteninhouding in dat jaar. Een eventueel tekort

of overschot wordt onttrokken/toegevoegd aan de verplichting ter zake van doorbetaling. Het resterende saldo betreft

de netto kosteninhouding.

Ter identificatie

Ernst 8 Voung Accou tar:t~ LIP
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TOELICHTING OP DE 7. BIJDRAGE STICHTING SERVICEBUREAU FILMRECHTEN

EXPLOITATIEREKENING

23-02-2012 T/M
31-12-2013

23-02-2012 T/M
31-12-2013

BudgetRealisatie

BEDRAGEN IN EURO’S BIJDRAGE SERVICEBUREAIJ FILMREOITEN 284.650

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

Servicebureau Fllmrechten d.d. 1 oktober 2012.

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 2013 zijn

uitgezonden maar pas in latere jaren worden uitgekeerd. In overeenstemming met de grondslagen zoals vermeld op

pagina 9 van de jaarrekening wordt deze bate toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking heeft. De omvang

van dit bedrag is voor de jaarrekening 2012/2013 geschat op € 40.000 en deze is in de balans opgenomen als nog te

realiseren kostendekking.

Ter identificatie

Ernst & Y2Accountan~s LLP

~ . 16



TOELICHTING OP DE 8. JURIDISCHE ADVIESKOSTEN & AFSCHRIJVING INTELLECTUELE EIGENDOM

EXPLOITAflEREKENING

StOPnI heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distribiteurs rechten op vergoedingen voor kabeluitiendingen

verworven. De juridische kosten die gemoeid zUn met de totstandkoming van de overeenkomsten zijn geactiveerd als

immateriële vaste activa en worden afgeschreven in drie en een halfjaar. Voor de jaarrekening 2012/2013 wordt een

termijn van anderhalf jaar afgeschreven. Het restant wordt afgeschreven in 2014 en 2015. De afschrijvingskosten van

de immateriële vaste activa zijn gebudgetteerd als juridische advieskosten.

9. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

23-02-2012 T/M 23-02-2012 T/M
31-12-2013 31-12-2013

Realisatie Budget

BEDRAGEN IN EURO’S RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN 38.899 150.000

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN -15.197

23.702 105.000

SEKAM heeft bijgedragen aan de oprichting van StOPnI middels de financiering van de opstartkosten. SEKAM heeft

StOPnI daartoe een lening verstrekt een rentepercentage van 6%. Ultimo 2013 is deze lening afgelost.

Ter identificatie

Ernst S Voung Acc antanis LLF
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TOELICHTING OP DE BESTUURSVERGOEDING

EXPLOITATIEREKENING Het bestuur van StOPnI heeft voor 2012 en 2013 besloten aan de bestuursleden voor hun werkzaamheden een declar
abele vergoeding toe te kennen.

OVERIGE GEGEVENS PERSONEELSLEDEN

De stichting heeft geen personeel in dienst.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat van het verlengde boekjaar 2012/2013 is €0.

Ter idepatie
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