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POLLETNO Pozdravljeni!
POROČILO O
Vstopili smo v drugo pol ovico poslovnega leta. Kakor lani smo tudi tokrat za
DELOVANJU vas pripravili kratek pregled ključnih področij delovanja Zavoda IPF od 1. 1. do
ZAVODA IPF 30. 6. 2008.

1. Poslovanje
1

V tem obdobju smo ustvarili 904.554 evrov prihodkov (lani v prvi polovici leta
498.264 evrov, v vsem letu 2007 pa 1.225.000 evrov) ali kar 82 % več kakor v
enakem obdobju lani. Polletni rezultat je tako za 17 % višji od načrtovanih
775.000 evrov. Taka rast nas bo naj verjetneje znova uvrstila med
najuspešnejše organizacije na svetu! Mimogrede: lani smo bili glede na rast na
preteklo leto tretji na svetu (takoj za kolektivnima organizacijama iz ZDA in
Singapurja).

Za dejavnost službe je bilo porabljenih 248.000 evrov, kar je sicer za 13 % več
od načrtovanih 220.000 evrov, vendar pa stroški predstavljajo 27 % prihodkov
in so tako za 14.320 evrov nižji od s strani skupščine dovoljenih 29 % (262.320
evrov).
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Pozor: v tem znesku niso upoštevani prihodki od nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje!

Zavod IPF je v prvi polovici leta zelo povečal dejavnosti tudi na pravnem
področju. Vložili smo več kakor 100 predlogov za izvršbo. V celoti so bile
plačane terjatve po 43 predlogih (34,67 %), del no plačane so bile terjatve po
10 predlogih (8,06 %), na izvršitev sklepa čaka 51 sklepov (41,12 %), zaradi
ugovorov pa se 8 zadev nadaljuje s pravdo (6,45 %). Za 10 predlogov še
čakamo na izdajo sklepa o izvršbi (8,06 %). V enem primeru čakamo, da
sodišče zaradi izbrisa dolžnika izda sklep o nadaljevanju izvršbe zoper
družbenika (0,8 %), v enem primeru pa zaradi stečaja nad dolžnikom terjatve
ne bo mogoče izterjati (0,8 %). Zoper uporabnike, za katere je bilo
ugotovljeno, da javno priobčujejo fonograme, smo vložili 700 tožb.

2. Delovanje organov Zavoda IPF
Svet Zavoda je imel v sedmih mesecih 8, Strokovni svet pa 3 seje, katerih
zapisnike si lahko preberete na našem spletnem mestu. Izvedeni sta bili tudi
redni letni seji skupščin.
Za delovanje organov Zavoda IPF je bilo porabljenih manj sredstev kakor lani:
zgolj 8.769,23 evrov, kar predstavlja 0,96 % zbranih nadomestil v tem obdobju
(lani 10.608,30 evrov oz. 1,86 % zbranih nadomestil).

3. Drugo
V prvi polovici leta smo poleg ustaljenih dejavnosti izvedli uspešen prehod na
nov IT, zamenjali zastarelo računalniško opremo, napeljali novo (hitrejše in
zmogljivejše) omrežje in prenovili pisarniške prostore. Čeprav je navedeno
predstavljalo velik finančni zalogaj, so stroški nižji od predvidenih 29 %
prihodkov. Ocenjujemo, da lahko Zavod IPF sedaj, kar se IT-opreme in
prostorov tiče, brez večjih investicij posluje vsaj do leta 2012.

4. Privatno reproduciranje
Zavod IPF od 1. 1. 2008 v skladu z zakonodajo, začasnim dovoljenjem in
dogovorom s kolektivnima organizacijama ZAMP in SAZAS zbira tudi
nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje. Zbrana nadomesti la bo
Zavod IPF drugim kolektivnim organizacijam razdeljeval naprej v skladu z
dogovorom. Ta med drugi m predvideva, da se predstavniki SAZAS, ZAMP in
IPF redno dobivajo na sejah organa, ki bdi nad izvajanjem uredbe, i n

spremljajo potek zbiranja nadomestil ter obravnavajo poročila in predloge.
Zavod IPF je obvestil zavezance, da bo ob izteku roka za prijavo poročil o
proizvodnji/uvozu/vnosu naprav in nosilcev v drugem četrtletju 2008 prisiljen
sprožiti vse potrebne postopke, da ta poročila pridobi od vseh tistih
zavezancev, ki se v prvih dveh četrtletjih 2008 niso odzvali na pozive Zavoda
IPF in še niso oddali ustreznih poročil.

5. Kako kaže?
Če na trgu ne bo večjih pretresov, nepredvidenih 'akcij' uporabnikov ali
odstopanj od že dogovorjenih sporazumov, lahko pričakujemo, da bomo v letu
2008 zbrali 2 milijona evrov in tako naš srednjeročni cilj izpred dveh let – zbrati
1 evro/prebivalca – dosegli prej, kakor smo predvidevali. Kljub temu še vedno
ne bomo dosegli povprečja držav evroobmočja.
Hkrati želimo obdržati trenutno stopnjo stroškov, ki je kar za 2 odstotni točki
nižja od predvidene. Naš cilj je, da bi ob koncu leta stroški predstavljali 25 %
prihodkov.
Zaposleni na Zavodu IPF vas lepo pozdravljamo in vabimo, da s svojimi
komentarji, pripombami ali pobudami pomagate pri sooblikovanju E-novic.
Želimo vam uspešno drugo polovico leta!

Zavod IPF, avgust 2008
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