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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van dejaarstukken 2014, alsmede twee losse
exemplaren van onze hierbij atgegeven controleverklaring d.d. 25 juni 2015.

Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverkiaring in exemplaren van de
jaarstukken 2014, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaat van de controleverkiaring voorzien van een originele handtekening.
Dit exemplaar is ten behoeve van uw administratie. Het andete exemplaat 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 controleverkiaring gebruik te
maken van het exemplaar van de controleverkiaring die niet is vootzien van een persoonijke
hand teken in g.

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

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar hot recht van Engeland en Wales on geregistreerd bij Companies
House onder registratienummer Oc335s94. Is relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt do term partner gebruikt your een (vertegenwoordiger
van eon) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd to Lambeth Palace Road 1, London SE1
7EU, Verenigd Koninkri)k, heeft haar huofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland on is geregistreerd bij do (amer van
Koophandel Rottetdam onder nummor 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemeno voorwaardon van toepassing, waarin eon beperking van de
aansprakolijkheid is opgonomen.
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Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend door de eden van het bestuur.
Dezejaarrekenng dient te worden vastgesteld in een bestuursvergadering en de vaststelling dient te
worden genotuleerd.

Ho oga chten d,
Ernst & Young Accountants LLP

J-L. Geutjes RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:

Bijiagen: voor identiticatie gewaarmerkte jaarstukken
ondertekende controleverkiaring ten behoeve van archief
‘was getekend” controleverklaring behorende bij openbaar te maken stukken
informatieblad “Openbaarmaking van controleverkiaringen”
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Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Onathankelijke Producenten Nederland

Wij hebben de in dit rapport, op pagina 8 tot en met pagina 20, opgenomen jaarrekening 2014 van
Stichtinq Qnafhankelijke Producenten Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaacrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over de periode
1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het versiag van het
bestuur, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 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 vetricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nedetlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschritten en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeten dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van wetkzaamheden ter vetkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn athankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risicoTs dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevoig 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 stichting. Een controle omvat tevens het evaluecen van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen vooc financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekeninq.

Wij zijn van mening dat de door ons verkcegen controle-intocmatie voldoende en geschikt is am een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordee{
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 2014 en van het
resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verkiacing betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde elsen
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 BW.

Utrecht, 25 juni 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J-L. Geutjes RA



1 Condities
De machtiging om de controleverkiaring openbaar te maken wordt gegeven
onder de volgende condities.
— Indien na bet verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden

bekend worden die van essentikie betekenis zijn voor bet beeld dat de
jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant
noodzakelijk.

— De machtiging heeft betrekking op bet opnemen van de
controleverkiaring in het ten behoeve van de algemene vergadering
uit te brengen versiag, waarin 00k de opgemaakte jaarrekening wordt
opgenomen.

— De machtiging heeft ook betrekking op bet opnemen van de
controleverkiaring in bet bij bet handeisregister te deponeren versiag,
mits de behandeling van de jaarrekening op de aigemene vergadering
niet tot aanpassing leidt.

— De voor deponering bij het handeisregister bestemde jaarrekening
waarin op grond van artikei 2:397 SW vereenvoudigingen zijn
aangebracht, dient te zijn antleend aan de door de algemene
vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor
deponering bij bet handeisregister bestemde jaarrekening dient aan
ons ter inzage te worden gegeven.

— De cantroleverkiaring kan ook worden toegevoegd indien de
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeid op Internet, wordt
openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening
te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig
elektronisch openbaar gemaakte informatie.

— Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wardt opgenomen in
een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor bet
opnemen van de cantroleverkiaring daarbij apnieuw taestemming van
de accountant nodig.

2 Toelichting op de candities
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur
De accountant zendt zijn controleverkiaring doorgaans aan de raad van
commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in avereenstemming met Soek 2
van bet Burgerlijk Wetboek (SW) dat in artikel 393 onder meer zegt: ‘De
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verkiaring’. ‘De
accountant brengt omtrent zijn onderzoek versiag uit aan de raad van
commissarissen en aan bet bestuur.’

2.2 Aigemene vergadering
Openbaarmaking van de controleverkiaring is siecbts toegestaan na
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. in dit kader wordt onder
apenbaarmaking verstaan bet beschikbaar stellen voor bet publiek, dan wel aan
een zodanige kring van personen dat deze met bet publiek gelijk is te stellen.
Verspreiding onder aandeelhauders c.q. ieden valt ook onder dit begrip
openbaar maken, zodat voor bet opnemen van de contraleverkiaring in bet
versiag dat aan de algemene vergadering wardt uitgebracht machtiging van de
accountant nadig is.

2.3 Controleverkiaring plus verantwoording
De machtiging heett betrekking op publicatie in bet versiag waarin tevens is
apgenomen de jaarrekening waarop de controleverkiaring betrekking heett.
Deze conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat bet de accountant
verboden is toestemming te geven tot openbaarmaking van zi(n verkiaring
anders dan tezamen met de verantwoarding waarop die verkiaring betrekking
heel
De accountant zai ook altijd de avenge inhoud van bet versiag wilien zien,
owdat bet hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn
verkiaring te verlenen indien door de inhaud van de gezamenlijk openbaar
gemaakte stukken een anjuiste indruk omtrent de betekenis van de
jaarrekening wordt gewekt.

2.4 Gebeurtenissen tussen datum cantraleverkiaring en aiqemene
vergadering

Aandacht dient geschanken te warden aan bet feit dat zich tussen de datum
van de cantraleverklaring en de datum van de aigemene vergadering waarin
amtrent de vaststeliing van de jaarrekening wardt beslist, feiten of
amstandigheden kunnen vaardaen die van essentiele betekenis zijn voor bet
beeld dat de jaarrekening apraept. De accountant dient namelijk op grand van
COS 560 controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn
toereikende contrale-informatie te verkrijgen dat aile gebeurtenissen vaor de
datum van de cantroieverklaring die aanpassing van of vermelding in de
jaarrekening vereisen, zijn gesignaleerd.

Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiele
betekenis kunnen zijn vaar de jaarrekening, dient de accountant te averwegen
of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en taereikend zijn vermeld in de
toelichting bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de
contraleverkianing en de datum dat de jaarrekening openbaar wardt gemaakt,
kennis neemt van een feit dat de jaarrekening materieel zau kunnen
beInvlaeden, dient de accountant te beaardelen at de jaarrekening moet
warden gewijzigd, de kwestie te bespreken met de ieiding en te handelen zoals
op grand van de amstandigheden naodzakelijk is.

2.5 Handeisregister
De jaarrekening wardt (bij onder titel 9 SW? valiende recbtspersanen samen
met bet jaarverslag en de avenge gegevens) avergelegd aan de algemene
vergadering. De aigemene vergadering beslist aver de vaststeiling van de
jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de aigemene
vergadering is sprake van een vennaotschappetjke jaarrekening. Deze
jaarrekening zal in de regei in angewijzigde varm warden vastgesteld. Aan de
vennaatschappehjke jaarrekening maet als anderdeei van de avenge gegevens
de cantroleverkianing warden taegevaegd. De tekst hiervan is normaal
gesproken identiek aan de eerder atgeiegde cantraleverkianing. Het is de
vennoatschappelijke jaarrekening die samen met bet jaarversiag en de avenge
gegevens bij bet handeisregister wardt apenbaar gemaakt. Onder de avenge
gegevens behaart dan te zijn apgenamen de cantraleverkiaring die behaart bij
de valledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de
algemene vergadering niet tat aanpassing leidt, kan de cantroleverkianing
warden taegevaegd aan de door de aigemene vergadering vastgesteide
jaarrekening en bij tijdige deponering van bet versiag ten kantare van bet
handeisregister als anderdeei van dit versiag warden apenbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
De jaarrekening kan oak warden apenbaar gemaakt op andere wijze dan door
deponering bij bet handelsregister. De contraleverkiaring kan oak dan warden
taegevaegd, mits bet gaat am apenbaarmaking van de valledige jaarrekening.
indien een deei van een jaarrekening dan wei een verkarte jaarrekening
apenbaar wordt gemaakt, is bet niet taegestaan dat daarbij enigeriei daor de
accountant gegeven mededeling wardt apenbaar gemaakt, tenzij:
a hij tat bet oardeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden bet

desbetreftende stuk taereikend is, at
b ap grand van wettelijke voarschnitten met apenbaarmaking van bet

desbetretfende stuk kan warden voistaan.
indien niet de valiedige jaarrekening wardt apenbaar gewaakt, is nader avenieg
wet de accauntant naadzakeljk.
Sij bet apnemen van de jaarrekening en de cantroleverkiaring ap Internet dient
gewaarbargd te warden dat de jaarrekening gaed is afgescheiden van andere
intarmatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvaarbeeid piaatsvinden door
de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm ais een afzanderlijk bestand op te
nemen of door een waarschuwing ap te nemen indien de lezer de jaarrekening
verlaat.

2.7 Opnemen in een ander stuk
Indien de reeds apenbaar gemaakte jaarrekening wardt opgenamen in een
ander stuk dat zal warden apenbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe
openbaarmaking en is apnieuw taestemming van de accountant nodig. Een
vaarbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissiepraspectus met
daarin apgenamen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met
de andere jaarstukken is gedepaneerd bij bet handeisregister. Voor elke nieuwe
apenbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig.

2.8 Gebeurtenissen na de alqemene vergadering
Indien na de vaststelling van de jaarrekening teiten en omstandigheden bekend
zijn gewonden waandaar de jaarrekening niet anger bet wettelijk vereiste
inzicht geeft, maet niettemin de bij de vastgestelde jaanrekening afgegeven
controlevenklaring warden gehandhaafd, evenals de bij bet handeisregister
neergelegde contralevenklaning. in dat geval dient de rechtspersaon aver deze
feiten en omstandigheden een mededeling bij bet handeisregister te
deponeren, vaarzien van een controleverklaning. 00k in deze situatie is nader
avenleg met de accountant naodzakelijk.

EY
Building a better
working world Open baarmaking van Controleverkiaringen
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BESIU U RSVERSCAG Het bestuursverslag ligt ten kantore van de stichting ter inzage.

Amsterdam, l8juni 2015

Het Bestuur,

D. van der Graaf M. van der Haar R. van Breugel I. Crone H. Klaassen

Voorzitter Penningmeester/ Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid
secretaris

De heervan der Graaf, afgevaardigde 0TF istevens secretaris van Stichting Servicebureau Filmrechten, SEKAM Video,

CFAFvoorzitter5t0Pnl, bestuurslid 5TG en SGN, lid van dealgemene ledenvergadering van RoDAP en directeurvan OTR

Mevrouw van der Haar, afgevaardigde FPN, is tevens penningmeester van RoDAF voorzitter van Stichting Platform

Creatieve Media Industrie (PCMI), bestuurslid van Federatie Auteursrechtbelangen en het Abraham Iuschinskifonds,

lid van de Raad van Advies Nederlands Flimfestival en de Raad van Advies Holland Film Meeting.

De heer van Breugel, afgevaardigde 0TF is tevens voorzitter van SEKAM Video, Stfchting Servicebureau Filmrechten,

bestuurslid StOPnl, CFA 5TG en vervangend lid van de General Assemblee van AGICOA en de EXCom van AGICOA.

De heer Crone, afgevaardigde VNAP, is tevens Directeur Nederlands lnstituut voor Animatiefllm, directeur

Vereniging Nederlandse Animatie Producenten, adviseur EYE Film lnstituut Nederland en bestuurslid Dutch

Academy For Film.

De heer Klaassen, afgevaardigde DPN, is tevens lid van de Raad van Ioezicht stichting Binger Filmlab.
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KERNCIJ FERS RECHTENOPBRENGSTEN/LICENTIE INKOMSTEN

BEDRAGEN N EURO’S Nederlands gebruik fgefactureerd) 14.168.616
Niet uit de balans blljkende vordering* -2354.925
CBO’s Nederland
Buitenlands gebruik
CB0s Buiten land
Subtotaal 11.813.691

REPARTITIE/UITKERINGEN
Rechthebbenden -7.507.346
CBOs Nederland
Agenten Buiten land
loevoeging socu-fonds
Bijdrage beroepsorganisaties -599.351
Subtotaal -8.1 06.697
Netto kosteninhouding - 596.210
Totaal 3.110.784

TE VERDELEN RECHTENOPBRENGSTEN/LICENIIE INKOMSTEN
Te verdelen rechtenopbrengsten/Iicentie-inkomsten einde boekjaar 8.343.965

EXPLOTATIEREKENING
Netto kosteninhouding 596.210
Overige baten -

Beheerskosten -658.919
EXPLOITATIERESULTMT -62.709
Financiële baten en lasten 62.709
RESULTAAT (VOOR BELASTINGEN) 0

KENGETALLEN

Toegepaste kosteninhouding 6,0%
Beheerskosten (bruto) in % van de totale rechtenopbrengsten 4,7%
Beheerskosten fbruto) in % van de totaal uitgekeerde rechtenopbrengsten 7,6%
Jaarmutatie bedrijfslasten/beheerskosten -15,3%
Percentage afgeleide consumentenprijsindex 1,0%
Aantal eden en deelnemers 849
Aantal eden en deelnemers met gereparteerde gelden 529
Aantal gefactureerde gebruikers 22
Aantal werknemers in fte -

* Deniet uit de balans blqkende vordering betreft degefactuteerde moat ultimo 2014 nag nietontvangen vergoedingen.
Op gtond van de gmndslagen voor waardering en resultaatbepaling warden deze vorderingepnietgewqqcdeeni

5 . StOPnI Jaarverslag 2014
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BALANS PER 31 DECEMBER2014 ACTIVA

(na voorstel resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EURO’S IMMATERIELE VASTE ACTIVA
VERWERVING INTELCECTUELE EIGENDOM (1)

VLOTTENDE ACTIVA
V0RDERNGEN (2)

LIQUIDE MIDDELEN (3)

TOTAAL ACTIVA

PASS (VA

VERPLICHTINGIERZAKE VAN DOORBETALING (4)

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

TOTAAC PASSIVA

2014 2013

55.919 111.838

371.992 675.830

8.159.848 4.812.025

8.587.760 5.599.693

2014 2013

8.343.965 5.233.181

243.795 366.512

8.587.760 5.599.693
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NETTO KOSTENINHOUDING (6) 596.210

BIJDRAGE SERVICESUREAU FILMRECHTEN (7)

ACCOUNIANT5- EN JURIDISCHE ADVIESKOSTEN (8)

AFSCHRUVING INIELCECIUELE EIGENDOM (8)

KANTOORKOSTEN

AUTOMAflSERINGKOSIEN

BESTUURSKOSTEN

BIJDRAGE AAN RODAP

BIJDRAGE AAN BREIN

OVERIGE KOSTEN

BEHEERSKOSTEN 658.919

BEDRIJFSRESULTAAT -62.709

FINANCILE BATEN EN LASTEN (9) 62.709

RESULTAATVOOR BESTEMMING -

753.888

284.650

103.329

83.879

38.103

14.515

153.500

78.000

20.000

1.614

777.590

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

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

Realisatie Budget Realisatie

273.807

177.295

55,919

15.135

52.972

83,333

457

581.828

273.807

157.545

55.919

33.693

52.531

83.333

656.828

-75.000

75.000

-23.702

23.702

Ter identificatje
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KASSTROOMOVERZICHI G
Realisatie

BEDRAGEN IN EURO’S INCASSO I ONTVANGSIEN 11,217.481

REPARIITIE/VERDELING -7.510.487

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES -599.351

KASSTROOM UIT INCASSO EN VERDELING 3.107.643

NETTO KOSTENINHOUDING 596.210

OVERIGE BAIEN 62.709

FINANCIER RESULIAAI -

BEHEERSKO5TEN 658.919

IMMATERILEVASIE ACTIVA 55.919

MUTATIE OVERIGE VORDERINGEN 206.145

MUTATIE OVERIGE SCHULDEN -21 .884

KASSIROOM UIT BEDRIJFSVOERING 240.180

KASSTROOM Un BELEGGINGEN -

KASSTROOM Ull FINANCIERINGSACTIVITEITEN -

NETTO KASSIROOM 3.347.823

LIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2013 4.812.025

CIQUIDE MIDDELEN 31 DECEMBER 2014 8.159.848

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN 3.347.823

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

Realisatie

9.506.909

- 3.848.119

- 425.608

5.233.782

753.888

23.702

777.590

-111.838

-675.830

366.512

-427.756

4.812.025

4.812.025

4.812.025
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GROND5AGENVOOR ALGEMEEN

WAARDERING EN De grondsiagen die warden toegepast voor de waardering van activa en passiva en do resultaatbepaling zijn

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

passiva opgenamen tegen nominale waardo en opbrengsten en kosten warden toegerekend aan de periode waarop

zij betrekking hebben.

Do stichting hoeft haar jaarrekening opgesteld overeenkomstig litel 9 Boek 2 van hot in Nedorland Geldende

Wetbook (BW). De stichting heeft goon winstdoolstolling. De bruto kostoninhouding in het boekjaar is 6% van do

geIncasseerde vergoodingen. Hot tekort of overschot in de kostendekking als govolg van de bruto kosteninhouding

in het boekjaar wordt ten gunste often laste van de gelden ter doorbetaling gebracht. Het saldo hiorvan is de neffo

kosteninhouding zoals opgenomen in de exploitatierekening.

AARD VAN DE BEDRIJFSACIIVITEITEN

5tOPnl is opgericht op 23 februari 2012. StOPnl heeft een ruime doelstolling waarbij centraal staat dat de belangen

van onaffiankelijke producenten zo goed mogolijk warden behartigd. StOPnI doet dit in algomone zin ondor

meet bij do exploitatie van werken door middol van apenbaarmaking waarbij het irrelevant is welke techniek of

welk platform hiervoor wordt gobruikt. StOPnl doet dit meet specifiek door do belangen van de producenten te

behartigen binnon RoDAP en door do statutaire doelstellingen van RoDAP nate streven. StOPnl mt do vergoedingen
die kabolexploitanton betalen voor de rechten op de doorgegeven films en tv-programma’s en betaalt deze

vervolgens door aan de producenton van die filmwerken.

SCHATTI NGEN

Bij het opstellen van do jaarrekening dient het bestuur, overeenkamstig algemeen geldendo grandslagen, bepaalde

schattingen en veronderstellingen te doen die medobepalend zijn voor do opgenomen bedragen. De feitelijke

rosultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

VERPLICHIINGEN TER ZAKE VAN DOORBETALING

Het repartitioreglement bevat bepalingon inhaudendo do wijze waarop de verdeling en de betaling van de door de

stichting ontvangen golden aan producenten en andere belanghebbonden wordt geregeld. Bij de distributie van

gelden aan de rechthebbenden wordt hot repartitiereglement in acht genomen. De actualitoit en bruikbaarheid

van het repartitiereglement warden eons in de drie jaar getoetst door het bestuur. De te verdelen auteursrechten

golden bestaan enerzijds uit nog te verdelen geldon betrekking hebbend op eon specifiek incassojaar, anderzijds

uit reserveringon.

Ter identificatie
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GRONDSLAGEN VOOR OMZET EN RESULTAAI

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

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

de gemaakte kosten.

[let verschil tussen de ingehouden vergoeding en de daadwerkelijke kosten wotdt direct gemuteerd ten gunste van

het saldo ter doorbetaling. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

TOEKOMSTVERWACHTING

In het bestuursverslag is nader ingegaan op de relevante auteursrechtelijke en matktontwikkelingen 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 vergoedingsovereenkamsten met distribiteurs

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

collectie van kabelgelden, De cashflow van de geincasseerde vergoedingen in 2014 geeft het bestuur vertrouwen

dat de organisatie de komende jaten haar rol als belangenbehartiger van onafhankelijke producenten invulling kan

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

VORDERINGEN

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

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid.

VENNOOTSCHAPSBELASTING

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

vennootschapsbelasting. Derhalve is geen vennootschapsbelasting berekend in dejaarrekening.

OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA

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

;i dentificatie

Ltf
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GRONDSLAGEN VOOR

WAARDERING EN

RESU LTAAIB EPALI NG

INGEHOUDEN KOSTENDEKKING

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

apbrengst veer de stichting verantwoord. De hoogte van deze kostendekking wordt door het bestuur vastgesteld

en bedraagt in 20146%. In de exploitatierekening wordt een maximale kosteninhouding gepresenteerd ter hoogte

van de scm van de bedrijfskosten.

BIJDRAGE SERVICEBUREAU El LMRECHTEN

De kosten warden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. fVoorzienbare) verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden veer het einde van het boekjaar wotden in acht genomen indien zij

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

het opnemen van voorzieningen.

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

De kosten warden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grendsiagen voor waardering en

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

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

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

opnemen van voorzieningen.

EINANCIELE BATEN EN LASTEN

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

respectievelijk aan derden betaalde interest.

GRONDSLAGEN VOOR KET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld op basis van de aanbevelingen van V0I©E, de branchevereniging van

collectieve beheersorganisaties veer auteurs en naburige rechten.

13 StOPnl I iaarverslag 2014



TOELICHflNG OP DE BALANS 7. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

BEDRAGEN IN EURO’S STAND31-12-2013 111.838

AF5CHRIJVING 2014 - 55.919

STAND 31-12-2014 55.919

AF5CHRIJVING 2015 55.919

5tOPnl heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distribiteurs rechten op vergoedingen voor kabeluitzendingen

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

immateriële vaste activa. Het restant wordt afgeschreven in 2015.

2. VOROERNGEN
2074 2073

DEBIIEUREN 273.186 314.894

NOGIEONTVANGENRENTE 19.480 17.835

OMZETBELASIING 34.986 301.601

OVERIGEVORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 4.340 1.500

NOGTE REALISEREN KOSTENDEKKING 40.000 40.000

TOTAAL 371.992 675.830

De post Debiteuren betreft de BTW die betrekking heeft op de niet uit de balans blijkende vorderingen. Deze vorderingen

betreffen de reeds gefactureerde rechtenopbrengsten die in 2015 worden ontvangen. De post Omzetbelasting houdt

verband met de door StOPnI gereparteerde gelden.

3. LIQUIDE MIDDELEN .

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

uitgaven.

Ernst & Young Accountants LLP
DoIthrg abetter
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TOEUCHTING OP DE BALANS 4.VERPIICHTINGTERZAKEVAN 000RBETALING

De repartitieschuld bedraagt ultimo 2014 een bedrag van € 8,3 miljoen.

2014 23-02-2012 T/M
31-12-2013

BEDRAGEN IN EURO’S STAND 01-01-2014 5.233.181

RECHTENOPBRENGSTEN NEDERLANDS GEBRUIK 74.168.616 13.129.533

MET UIT DE BALANS BLIJKENDE VORDERING &VERPLICHTINGEN - 2.354.925 - 2.868.736

CBO’S NEDERLAND

BUITENLAND5 GEBRUIK

CBO’S BUITENLAND - -

SUBTOIAAL 11.813.697 10260.797

REPARTITI E/U ITKERINGEN RECHIHEBBENDEN -7.507.346 - 3.848.120

CBO’S NEDERLAND -

CBO’S BUITENLAND

TOEVOEGING SOCU-FONDS -

BIJDRAGE BEROEPSORGANISATIES - 599.351 - 425.608

SUBTOTAAL -8.106.697 -4.273.728

OVERIGE MUTATIES SUBTOTAAL 3.706.994 5.987.069

TOEVOEGI NGEN RENTEBATEN TOEKOMEND AAN RECHTHEBBENDEN -

DIVERSE BATEN

ONTTREKKINGEN AAN tBESTEMMINGS)RESERVES -

SUBTOTAAL 0 0

INHOUDINGEN 5ACDO EXPLOITATIEREKENING . -

TOEVOEGINGEN AAN (BESTEMMING5)RESERVES -

NETTO KOSTENINHOUDING - 596.210 -753.888

NEHO KOSTENINHOUDING OUDE JAREN -

SUBTOTAAL -596.270 -753.888

SALDO 8343965 5233781

r dentificatie
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De bijdragen aan beroepsorganisaties betreffen Stichting Onaffiankelijke Televisie Producenten (OTP), FUm

producenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN) en Veteniging Nederlandse Animatie

Producenten (VNAP) en zijn goedgekeurd door het bestuur. De bijdrage wordt uitgekeerd naar rato van de

geIncasseerde rechtengelden. In boekjaar 2012-2013 had de bijdrage betrekking op een gedeelte van het jaar en in

boekjaar 2014 betrekking op een volledig jaar.

Be niet ult de balans blijkende vordering betreft de reeds gefactureerde maar ultimo 2014 nag niet ontvangen

vergoedingen. Op grond van de grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling warden deze vorderingen niet

gewaardeerd.

Aan de hand van de claim en de programmagegevens die 5tOPnl van haar aangeslotenen ontvangt dan wel zelf

verzamelt, stelt StOPnI vast welke anathankelijke productiemaatschapp rechthebbende zou kunnen zijn van de

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

heeft de rechthebbende te zijn, wordt het geld gereparteerd. Be repartitie in 2014 had betrekking op de jaren 2013 en

2014.

Ter identificatie

Ernst & Young Accountants LLP
fBuiTding a better

working world

TOELICRTING OP DE BAANS

2014 23-02-2012 T/M
31-12-2013

OTP 224.676

FPN 324.676

VNAP 25.000

DPN 25.000

TOTAAL 599.351

162.804

237.804

12.500

12.500

425.608

StOPnl Vergoeding vor openbaarmaking . 1 6



TOELICHII NG CJ DE BALANS
De verplichting ter zake van doorbetaling per 31 december 2Q74, kan als volgt worden weergegeven:

SALDO
31-12-2074

SALDO
31-12-2013

INCASSOJAAR

BEDRAGEN IN € 1.000,- 2012 519 873

2013 2.774 4.360

2014 5.051 -

TOTAAL 8.344 5.233

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

houdt op moment van repartitie een reservering aan van 10% voor nadaims. 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 do aangelegde reserves.

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

de aanvang van de dag volgende op die waarop do uitzending van het filmwerk heeft plaatsgevonden. StOPnl zal hot

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 eon vergoeding hebben ontvangen, voor zover

redelijkerwijs te traceren in verhouding tot do daarvoor te maken kosten.

5. KORILOPENDE SCHULDEN

BEDRAGEN IN EURO’S CREDITEUREN

REKENING COURANT 5ERVICEBUREAU FILMRECHTEN

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

MET IN DE BALANS OPGENOMEN

REGELINGEN

17 . StOPn( Jatrverslag . 2014

2014 2013

55.406 29.378

- 10.365

188.389 326.769

243.795 366.512

MEERJARIGE VERPLICHTINGEN

StOPnl heeft een serviceovereenkomst met Stichting Servicebureau Filmrechten. Deze Overeenkomst is aangevangen

op 1 oktober 2012 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

_________________________

Ter identificatie
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NETIO KOSTENINHOUDING

NETTOKOSTENINHOUDING 596210 581.828 713.888

NOGTEREALISEREN KOSTENINHOUDING - 40.000

596.270 581.828 753.888

Do ingehouden kastendokking bestaat ult eon inhouding op do ontvangen vergoedingen. Het inhoudingspercentage

wordt jaarjks vastgesteld door hot bestuur en bedraagt voor 2014 6%. Jaarlijks kan een tekort of overschot ontstaan

ten opzichte van de bruto kosteninhouding. ten eventueel tekort of overschot wordt onttrakken/toegevoegd aan de

verplichting ter zake van doorbetaling. Het resterende saldo betreft de netto kosteninhouding.

7. BIJDRAGE STICHTING SEKVICEBUREAU El LMRECHTEN

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

Servicebureau Filmrechten d.d. 1 oktaber 2012.

Do verrichte diensten van het Servicebureau hebben voor een deel betrekking op werlaaamhedon die in do toekomst

nog tot oen kosteninhouding leiden. Doze nog to ontvangen baton betreffen vergoedingen op werken die in 2014 zijn

uitgezonden maar pas in latere jaren worden uitgekeerd. In overeenslemming met do grondslagon zoals vermeld op

pagina 9 van dejaarrekening worth doze bate toegerekend aan het jaar waarop doze betrekking heeft. Do omvang van

dit bedrag is voor do jaarrekening 2014 geschat op € 40.000 en deze is in de balans-opgenomen-als-nog te realiseren
identifca11ekostendokking.

StOPnJ yaq . 18
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Realisatie Budget

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

Realisatie

IOELKHTING OP DE

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EURO’S

BEDRAGENINEURO’S

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

Realisatie Budget

BIJDRAGE SERVICEBUREAU FILMRECHTEN 273.807 273.807

Realisatie

284.650



TOELICHIING OP Ut

EXPCOIIAIIEREKENING

8. JURIDPSCHE ADVIESKOSTEN & AFSCHRIJVING INTELLECIUECE EIGENDOM

StOPnl heeft middels vergoedingsovereenkomsten met distribiteurs rechten op vergoedingen your kabeluitzendingen

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

immateriële vaste activa en worden afgeschreven in drie en een halfjaar. Net restant wordt afgeschreven in 2015. De

afschrijvingskosten van de immateriele vaste activa zijn gebudgetteerd als juridische advieskosten.

9. FINANCIELE BATEN EN LASIEN

BESIUURSVERGOEDING

Het bestuur van StOPnI heeft your 2014 besloten aan de bestuursfeden voor hun werkzaamheden een declarabele

vergoeding toe te kennen. Aan de bestuursleden zijn geen belastbare en variabele onkostenvergoedingen betaald en

tevens zijn geen betalingen gedaan in het kader van pensioenvoorzieningen.

BEDRAGEN iN EURO’S

23-02-207 2 T/M
31-12-2013

RENTEBATEN EN SOORTGELIJKE OPBRENGSTEN

RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Realisatie Budget

62.709

62.709

75.000

75.000

Realisatie

38.899

-15.197

23.702

ler dentificatie
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IOELICHTING OP DE PERSONEELSCEDEN

De stichting heeft geen personeel in dienst.
EXPLOITATIEREKENING

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen relevante gebeurtenissen voorgedaan.

Ter idertificatje
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OVERIGE GEGEVENS SIATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE RESU LTAATVERDELING

Het bestuur besluit inzake de verdeling van het resultaat.

RESULTAATBESIEMMING

Het resultaat van het verlengde boekjaar 2014 is €0.

CONTROLEVERKLARING

De controleverkiaring van do controlerend accountant is bijgevoegd.

Teridentifkat1e
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