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Toelichting op de kerncijfers
Te verdelen rechten

Rechtenopbrengsten

De incasso vanuit de Nederlandse Collectief Beheersorganisaties (CBO’s:
Stichting Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht) bedragen maar liefst € 17,8
miljoen (2019: € 3,5 miljoen). Dit is geheel toe te schrijven aan uitkering
van Reprorecht aan PRO. Vanaf 2020 verdeelt PRO het uitgeversaandeel
uit deze Reprorechtregeling. Omdat de discussie over deze verdeling een
complex en tijdrovend proces is gebleken, heeft Stichting Reprorecht de
verdeling over 2019 en 2020 pas kunnen aanbieden in het jaar 2020. Feitelijk is er dit verslagjaar dus tweemaal het uitgeversaandeel aan PRO aangeboden. De gelden vanuit Thuiskopie en Leenrecht zijn licht gedaald ten
opzichte van 2019.
Met het wegvallen van de sectie CLIP, zijn de laatste incasso activiteiten
binnen PRO gestaakt. Er zijn vanaf dit verslagjaar geen rechtenopbrengsten vanuit Nederlandse gebruikers meer.
De incasso vanuit buitenlandse CBO’s bestaat volledig uit Leenrechtgelden
die worden ontvangen vanuit de Vlaamse bibliotheken via Reprobel.
Totaal komt de rechtenopbrengst hiermee op € 18 miljoen (2019: € 3,9
miljoen). De verwachting is dat er in een regulier jaar ongeveer € 10 miljoen aan rechtenopbrengst wordt gerealiseerd.

Repartitie
De netto repartitie bedraagt dit jaar € 18 miljoen (2019: € 4,2 miljoen).
Dit is uiteraard ook volledig toe te schrijven aan de uitkering van de uitgeversaandelen vanuit de Reprorechtregeling. PRO heeft dit verslagjaar
praktisch alle gelden, die door Reprorecht zijn aangeboden, kunnen uitkeren aan de uitgevers. Ook hiervoor geldt, dit is een incidenteel hoge uitkering. Stichting PRO keert daarnaast een bescheiden deel van de thuiskopievergoeding uit aan stichting UvO. Dit betreft het uitgeversaandeel voor
educatieve werken. Dat bedraagt dit jaar € 121.000 (2019: € 12.000)
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De post te verdelen rechten is verder teruggebracht en bedraagt slechts
€ 615.000 (2019: € 955.000). De ambitie is uiteraard om de gelden zo snel
als mogelijk aan te bieden aan uitgevers. Het terugbrengen van deze post,
ondanks een incidenteel hoge incasso van 18 miljoen, is een zeer bijzondere prestatie.

Staat van baten en lasten

De ingehouden administratievergoedingen vormen de baten waarmee de
activiteiten van Stichting PRO worden gefinancierd. Door de directe koppeling tussen de gelden die worden geïncasseerd en verdeeld en de ingehouden administratievergoeding, is een stijging van de baten een logisch
gevolg. Er is € 728.000 aan baten gerealiseerd (2019: € 380.000).
Het uitkeren van de Reprorechtgelden betekent uiteraard een flinke extra
inspanning waarvoor extra middelen zijn ingezet, met name in de vorm
van personeel en IT. De kosten zijn logischerwijs gestegen ten opzichte
van 2019. De stijging bedraagt € 90.000, de totale bedrijfslasten komen
daarmee op € 476.000 (2019: 386.000).
De ambitie is om jaarlijkse een kostenneutrale exploitatie te begroten en
te realiseren. Door de uitkering vanuit Reprorecht over twee jaar, is er een
incidenteel hoog resultaat gerealiseerd. Dit resultaat van € 216.000 wordt
toegevoegd aan de reserve van de stichting.

Kengetallen

In de Algemene Maatregel van Bestuur bij de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
wordt een kostennorm gehanteerd van 15%. Daarnaast wordt de Consumentenprijsindex (CPI) als norm gehanteerd voor de stijging van de totale
bedrijfslasten. De ambitie van Stichting PRO is om de gelden zo snel en
efficiënt mogelijk aan te bieden aan de uitgevers, met een minimale kosteninhouding. De verschillende regelingen die Stichting PRO uitvoert, hebben allen een eigen karakter en verschillen in arbeidsintensiteit. In goed
overleg met rechthebbenden en Cedar als uitvoeringsorganisatie, wordt
door het bestuur per regeling vastgesteld welke werkzaamheden nodig zijn
om de regelingen naar tevredenheid van alle partijen uit te voeren.
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Op basis van deze werkzaamheden, de bijbehorende kosten en de verwachte incasso en verdeling, worden de inhoudingspercentages vastgesteld. Daarbij wordt uiteraard continue de balans gezocht tussen serviceniveau, kostenbeheersing en continuïteit van de regelingen. Dit resulteert
in een inhoudingspercentage dat varieert van 3% tot 15%. Het gemiddelde
inhoudingspercentage van geheel PRO komt uit in 2020 op 4%. De stijging
van bedrijfslasten van 23% ten opzichte van vorig verslagjaar worden veroorzaakt door de activiteiten die uitgevoerd worden voor de verdeling van
de uitgeversaandelen uit de Reprorechtregeling. Deze activiteiten zijn dit
verslagjaar voor het eerst uitgevoerd.
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