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NOTULEN VAN HET JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
OP 12 MEI 2009
Overeenkomstig de wettelijke en. statutaire verplichtingen brengen wij u hiermede ver8lag uit over de uitoefening van ons mandaat over het
boekjaar 2006
1. Wij hebbende eerdeplarrekenlng betreffende het jaar 2008 aan uw goedkeuring voor te leggen.
2. Opmerkingen bij de jaarrekening
Op da actiefzijde bestaat de rubriek vorderingen op ten hoogste 1 jaar hoofdzakelijk uit de terug te vorderen vennootschapsbelaslkig voor
een bedrag van 7.682,04 EUR en de openstaande klanten t.b.v. 4.821.49 EUR. Deze openstaande klanten bestaat hoo(dzakal* uit de
facturen rn.b.t de Iedeniljdragen. De grootste postop de actiefajdu zijn degektbelegglngen ten bedrage van 2.388.336 EUR.
Op de passlefzijde onder de schulden op ten hoogste 1 jaar, rubriek handelaachulden vinden we een bedrag van 1.880.912,61 EUR, welke
hoofdzakelijk bestaat uit de rechten dle volgend jaar worden uitbetaald een de leden van Ruit cvba (via de rekening leveranciers en de
rekening uit te keren rechten. Ook vinden we hier zoals vorig jaar de rekeningen m.b.t. het geschil met Euro Trans Lloyd.
Onder de rubriek X Ovedopende rekeningen vinden we een bedrag van 521.72435 EUR. Dit bedrag omvat twee zaken. Het eerst deel
zijnde toe te rekenen kosten Lb,v. 54.850,16 EUR en het tweede deel omvat de nog niet opgevordenle rechten. Dit lede reserve,
aangelegd voerde rechten dle moeten uitgekeerd worden aan de nieuwe leden dle zich later kunnen aanbieden en bedraagt 466.674,19
EUR.
Het bedrag van do rechten die Ruit in de loop van het boekjaar 2008 bruto ontving, ligt In de buurt van da bruto ontvangsten over het
boekjaar 2007 (PM: 4.436.346.75 EUR), dat nochtans als een uItzonderlIjk cwergangsjaar met zeer hoge ontvangsten werd bestempeld.
Da jaarlijkse bruto medlaanontvengaten van da vennootschap - wat dus In een normaal jaar wordt ontvangen - mogen immers naar
redelijkheid worden geraamd op 2,5 miljoen euro. De hoogte van het in 2008 ontvangen bedrag is In hoofdzaak te verklaren deerde
omstandigheid dat Reprobel de voorlopige terbeschikkingstelling van oktober 2007, ten bedrage van meer dan 1,3 rnl8oen EUR bruto, pas
In 2008 heeft uitgekeerd aan Ruit. terwijl de voorlopige terbeechlkklngatelllng van gktober 2006, ton bedrage van eemen nagenoeg 1,6
miljoen EUR bruto, dan weer wei t~dlg In de loop van het boekjaar 2008 werd betaald. Normalerwijze vindt een voorlopige
terbe~chikkingstellln9 maar één keer per boekjaar plaata, geen twee keer.
Van het bruto bedrag van 4.178261,51 EUR werd in de loop van het boekjaar 2008 na voorafname van de reaerve en de provisie voor de
werklngskosten van Ruit, 2.196.094,41 EUR netto verdeeld onder de leden. Daarnaast werd ook de achterstand aan buitenlandse
reprograllavergoedlngen weggewerkt~ ad 356.95339 EUR, Tot slot werden ook de werkelijke kosten over het boekjaar 21)07 verrekend en
verdeeld, voor een bedrag van 168.047,14 EUR.
Het verschil tussen de netto ontvangen en de onder de leden uitgekeerde reprograflevergoedlngen Is In hoofdzaak te verklaren door het
feit dat de vergoedingen over het verbrulkajaar 2008 (voorlopIge 1~BS oktober 2008), goed voor een bruto bedrag van 1.004.151,03 EUR,
nog niet konden worden verdeeld. In het raam van de oplevering van cle RIALTO.appllcatle, te verwachten In 2009, ~den de titels over de
jeren 2007 en 2008 immers samen worden verwerkt en gecontroleerd. Pas dan zullen de fondsen over het verbruikajaar 2008 (efi 2009)
kunnen worden verdeeld. De bedoelde tarbeschlkklngsteWng werd overigens wel al In 2009 verdeeld onder de leden voor de
vorbrulkajaren 1998 tot en met 2007, ad 483.332,92 EUR.
In de loop van het boekjaar 2006 werden alle reprogreflevergoedlngen uit het buitenland (met uitzondering van dle over het verbrulksjaar
2008, om de hierboven aangegeven reden) verdeeld onder de leden.
In 2006 werden ook de eerste vergoedingen uit het openbaar leenrecht (referenuejeren 2004 en 2005) verdeeld onder de leden, goed voor
een bruto bedrag van samen iets meer den 370.000 EUR. Uit de andere wetteijke licenties (i.e. thuiskopie, digilale ondarwljsultzondering)
ontvangt Ruit vooralsnog geen vergoedingen van Reprobel, zodat hiervoor ook nog verdetingen onder de leden kunnen worden
De winst voor belastingen, 1.75761 € groet, geccrrlgeeid met de verworpen uitgaven, de aftrek risicolcapltaal en de inveateringaaftrek
geeft een betaalbare basis van +1- 5.170 euro~
3. Bestemming van hel resultaat
Het boekjaar sluit af zonder winst
4. Er hebben zich na de Jaarafslultlng geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan.
De vennootschap heeft tijdens het boekjaar geen gebruik gemaakt van financidie instrurn enten tot dekking van rente -en
wfsselkoersrlslco’s.
5. Onderzoek en ontwikkeling
Ge&rende het boekjaar werden er wegens de aard van do bedrtjlsactivitelt geen werkzaamheden verricht op hot gebied van onderzoek en
ontwikketing.
6. Bijkentoren
Daar de vennootschap over geen bijkantoren beschit, kunnen hierover geen wettelijk voorgeschreven meldingen worden gomaakL
7. Noch de vennootschap , noch een rechtstreekse dochtervennootschap. noch een persoon handelend in eigen naam maar voor rekening
van de vennootschap, heeft aandden,winstbewilzen of certificaten van de vennootschap verworven.
8. Tegenstrljdlgheld ven belangen
Er hebben tijdens hot boekjaar geen verrichtingen of be~lis~ingen plaatsgevonden die onder toepassing vellen van artikel 523 van het
Wetboek van Vennootschappen
8.Financl6Ie bstmm enten, beheersing van financiêle rIsIco’s en gelopen prijs-, krediet-, liquiditelta- en kasatroorerlalcos
10. In toepassing van do wet van 13/01/2008 kunnen wij melden dat er zich geen omstandigheden voordoen dle de ontwikkeling van de

vennootschap aanzienlijk kunnen beînvtoeden. De raad van bestuur ervaart geen bijzondere nleloogobleden waarover dient gerapporteerd
te worden. Natuurlijk zijn er de inherente rIsl~s aan de sector. dle êchter dagdegelijka door het management onder controle worden
gehouden.

TNr.

j VOL

0475.634.550

8 ~

JAARVERSLAG
11. Er werden tijdens het boekjaar geen ui~ondertijke werkzaamheden of b4jzendere opdrachten door de commissaris verricht, noch enige
taak of opdracht vervuld door een vennootschap met wie de oom misseris beroepsh~ve in een verbend van samenwerking staat.
12. Wij verzoeken ir kwijting te verlenen aan de bestuurt~era en de commissaris voor het uitoefenen van hun mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar.
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