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Opgave 5
In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.
Bij deze opgave horen de informatiebronnen 5 tot en met 7.
De legende van Schinderhannes, leider van een struikroversbende rond
1870, geniet in Limburg en de Achterhoek grote bekendheid.
Filmproducent Mokino bv overweegt deze legende in de zomer van 2013
te gaan verfilmen om deze film vervolgens in de bioscopen en op dvd uit
te brengen. Mokino gaat ervan uit dat de exploitatieperiode loopt van
15 juni 2013 tot 15 juni 2014.
Mokino wil bij de financiering ook particuliere beleggers aantrekken en
hen voldoende rendement in het vooruitzicht stellen.
In informatiebron 5 wordt uiteengezet hoe een film wordt geproduceerd en
vervolgens wordt gedistribueerd.
In informatiebron 6 is een gedeelte uit de distributieovereenkomst, die
filmproducent Mokino met filmdistributeur Eye Film bv wil sluiten om de
film Schinderhannes uit te brengen, opgenomen.
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Leg uit welk belang filmdistributeur Eye Film heeft om mee te betalen aan
de kosten van filmproducent Mokino voor filmkopieën en reclame, de
zogenaamde print & advertising (P&A).
Filmdistributeur Eye Film kan ervoor kiezen het aan de filmproducent
Mokino te betalen minimum guarantee bedrag (MG) op de balans onder
de vaste activa op te nemen.
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Geef de in informatiebron 5 genoemde reden waarom filmdistributeur Eye
Film deze MG niet activeert, maar in de periode van betalen onmiddellijk
ten laste van het resultaat brengt. Verklaar het antwoord.
Filmproducent Mokino schat de totale productiekosten van de film
Schinderhannes op € 1.147.500,-.
Bij aanvang van de productie van de film Schinderhannes moet
filmproducent Mokino de volledige productiekosten kunnen financieren.
De diverse financieringsmogelijkheden zijn in informatiebron 7
opgenomen.
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Toon dat met een berekening aan dat filmproducent Mokino 130
participaties moet uitgeven om de volledige productiekosten van de film
Schinderhannes te kunnen financieren.
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Alleen particuliere beleggers die door de fiscale aftrek van hun participatie
52% belasting besparen, zullen participaties aanschaffen.
Storting van de participaties moet uiterlijk 15 juni 2013 plaatsvinden. Een
jaar later, op 15 juni 2014, wordt de particuliere beleggers een uitkering in
het vooruitzicht gesteld. Andere uitkeringen aan particuliere beleggers
worden niet verwacht.
Filmproducent Mokino verwacht dat particuliere beleggers in de film
Schinderhannes beleggen als zij minimaal een rendement van 7,5% op
jaarbasis van hun belegging na aftrek van het belastingvoordeel, gaan
behalen.
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Bereken de uitkering, die filmproducent Mokino uiterlijk 15 juni 2014 per
participatie moet betalen om de particuliere beleggers minimaal 7,5%
rendement te bieden.
Naast de uitkering aan particuliere beleggers moet filmproducent Mokino
uiterlijk 15 juni 2014 de renteloze lening en het vooruitontvangen MG
verrekenen.
Filmdistributeur Eye Film verwacht per verkocht bioscoopkaartje van de
film Schinderhannes € 7,55 te ontvangen. Hiervan draagt Eye Film 66% af
aan Mokino.

3p

26

Bereken hoeveel bioscoopkaartjes van de film Schinderhannes er
minimaal verkocht moeten worden opdat de filmproducent Mokino aan
particuliere beleggers een rendement van 7,5% kan bieden.
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Informatiebron 5
Kenmerken van de filmsector

distributeur
• Mokino bv

• Eye Film bv

consument
• winkelier
• bioscoopexploitant
• videotheekhouder

producent

• klant
• bioscoopbezoeker
• bezoeker videotheek

detaillist

Producenten van films hebben te maken met grote investeringen en
kunnen alleen winst maken door een succesvolle exploitatie. De periode
van exploitatie is kort. Gemiddeld slechts één jaar. Veel producenten
(onder andere Mokino bv) concentreren zich op de organisatie van de
filmcreatie en productie (script, scenario, casting, productie enzovoorts.),
maar brengen zelf de film niet uit in de bioscoop of op dvd etc. Daartoe
sluiten producenten een overeenkomst met een filmdistributeur (bij
voorbeeld Eye Film bv). In deze distributieovereenkomst legt de
producent de rechten om de film uit te brengen vast.
De bioscoop, videotheek of winkel strijkt de eerste omzet op. De eigenaar
van de bioscoop, videotheek of winkel staat een deel van de opbrengst af
aan de distributeur. De distributeur maakt met de producent vooraf
afspraken over het winstdeel voor de producent per verkoopkanaal.
In de meeste distributieovereenkomsten komen de producent en
distributeur een garantiebedrag overeen, minimum guarantee (MG)
genoemd. Dit bedrag is een door de distributeur minimaal te betalen
bedrag aan de producent in ruil voor de eerder genoemde rechten.
Daarnaast betaalt de distributeur mee in de kosten van de producent voor
filmkopieën en reclame, print & advertising (P&A) genoemd.
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Informatiebron 6
Distributieovereenkomst tussen Mokino bv en Eye Film bv
Ten behoeve van de distributie van de film Schinderhannes komen
Mokino en Eye Film overeen dat Eye Film:
 het exclusieve distributierecht van de film voor alle verkoopkanalen
verkrijgt;
 aan Mokino € 100.000,- als garantiebedrag (MG) voor
bovengenoemde opbrengsten zal betalen;
 voor P&A van de film Schinderhannes € 80.000,- betaalt.

Informatiebron 7
Financieringsmogelijkheden productie van de film Schinderhannes
a. Lokale omroepen
De lokale Limburgse omroep L1 is bereid een onderhandse renteloze
lening te verstrekken ter grootte van € 75.000,-.
b. Distributeur Eye Film bv
Eye Film is als toekomstig distributeur van deze film bereid bij aanvang
van de productie van Schinderhannes € 100.000,- als MG te verstrekken.
c. Subsidieregeling filmbeleggingen Nederland
Deze subsidieregeling van het Nederlands Fonds voor de Film heeft ten
doel het bevorderen van de totstandkoming van bioscoopfilms, die een
culturele waarde hebben. Zij dragen bij aan de diversiteit van
cultuuruitingen in Nederland en bereiken door hun toegankelijkheid
grotere groepen van de bevolking.
De film Schinderhannes voldoet aan de kenmerken van een bioscoopfilm
met culturele waarde.
Ten behoeve van de voortbrenging van een bioscoopfilm met culturele
waarde kan op grond van deze regeling aan de aanvrager een eenmalige
subsidie worden verleend die 40% omvat van de totale productiekosten.
d. Participaties
Particuliere beleggers moeten bereid gevonden worden om te beleggen in
de film. Deelname is mogelijk door het kopen van één of meerdere
participaties (aandelen) voor € 3.950,- per participatie.
Fiscale wetgeving laat toe dat particuliere beleggers hun participatie in
een door het Nederlandse Fonds voor de Film gesubsidieerde film op het
belastbare inkomen in mindering brengen.
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