Viljem Hribar

številka 13
februar 2009

PRELIMINARNO Pozdravljeni!
POROČILO O
Leto 2008 je že za nami in prav je, da - glede na to, da se bliža čas oddaje poročil
POSLOVANJU
pristojnim organizacijam - o dosežkih v preteklem letu obvestimo predvsem vas ZAVODA IPF V upravičence. V nadaljevanju sledi kratek pregled ključnih področij delovanja
LETU 2008 Zavoda IPF v l. 2008.
1. Poslovanje Ključni poudarki finančnega poslovanja v letu 2008 so sledeči:
1. vseh prihodkov skupaj je bilo za 2.560.000 € oz. kar 0,5 MIO € /
zaposlenega!

2. prihodki, ki pripadajo Zavodu IPF (v preteklem letu smo poleg svoje
redne dejavnosti v imenu vseh upravičencev zbirali tudi nadomestila za
privatno in drugo lastno reproduciranje) tako znašajo 1.900.000 €, kar
predstavlja kar 52% rast glede na preteklo leto!

3. stroškov, ki so vezani na delovanje Zavoda IPF je bilo 444.102 €, kar
predstavlja 23,4% prihodkov in so od predvidenih nižji kar za 24% oz.
več kot 5 odstotnih točk!
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Taka rast nas bo najverjetneje znova uvrstila med najuspešnejše kolektivne
organizacije na svetu! Lani smo bili namreč glede na rast na preteklo leto 1. v
Evropi in 3. na svetu (takoj za kolektivnima organizacijama iz ZDA in Singapurja).

2. Delovanje V l. 2008 smo imeli redni skupščini izvajalcev in proizvajalcev fonogramov, za kar
organov Zavoda smo porabili 300 €.
Svet Zavoda se je sestal na 12., Strokovni svet pa na 4. sejah, katerih zapisnike si
IPF
lahko preberete na našem spletnem mestu. Za vse seje obeh svetov je bilo
izplačanih zgolj 7.000 € sejnin, kar predstavlja 0,36% vseh prihodkov (lani 8.700
€ oz. 0,96% zbranih nadomestil, predlani 10.608,30 EUR oz. 1,86 % zbranih
nadomestil).

3. Mednarodne Na tem mestu naj izpostavimo, da smo postali člani krovnih organizacij AEPOaktivnosti ARTIS in SCAPR in postali še bolj vpeti v evropske tokove. Predvsem v slednjem
združenju ima Zavod IPF opaznejšo vlogo, saj smo bili kot najuspešnejši
povabljeni k aktivnejši vlogi pri organiziranju delovanja kolektivnih organizacij na
področju ozemlja bivše Jugoslavije - predvsem v Makedoniji in BiH.
Zavod IPF je namreč ena redkih kolektivnih organizacij za uveljavljanje sorodnih
pravic, ki ima izdelan celoten know-hov - od percepcije do reparticije. Velika
večina ostalih že desetletja precejšen del svojih aktivnosti (predvsem kar se
zbiranja nadomestil tiče) prepušča drugim.
Poleg tega se redno udeležujemo srečanj svetovnega združenja fonogramske
industrije IFPI.

4. Ostalo V prvi polovici lanskega leta smo poleg običajnih aktivnosti izvedli:
-

uspešen prehodi na nov IT
zamenjali zastarelo računalniško opremo
napeljali novo (hitrejše in zmogljivejše) omrežje
prenovili pisarniške prostore.

5. Kako kaže? V l. 2008 smo zbrali 1,9 MIO € nadomestil in tako naš srednjeročni cilj izpred
dveh let – zbrati 1 €/prebivalca – dosegli preje, kot smo predvidevali. Sklenjeni
sporazumi in stabilno finančno poslovanje sta vsekakor dobri popotnici za
letošnje leto. Vendar pa navkljub odličnim rezultatom v l. 2008 še vedno ne
dosegamo povprečja držav evroobmočja. Tako želimo letos prihodke povečati za
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vsaj 25%.
Zelo smo zadovoljni z dejstvom, da ne samo, da smo obdržali trenuten nivo
stroškov (kar je bil plan za l. 2008), temveč smo jih uspeli znižali na 23,4%
prihodkov. Cilje v letu 2009 je stroške znižati še za odstotno točko ali dve.
Z veliko verjetnostjo lahko že v tem letu pričakujemo spremembe nekaterih
delov ZASP. Katere bodo te spremembe, v kakšnem obsegu bodo in kaj bodo te
spremembe pomenile za kolektivno uveljavljanje, je v tem trenutku nemogoče
reči.
Zaposleni na Zavodu IPF vas lepo pozdravljamo in vabimo, da s svojimi
komentarji, pripombami ali pobudami pomagate pri sooblikovanju e-novic!
Zavod IPF, februar 2009

Zavod IPF je lastnik tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju dokument). Dokument je poslovna
skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenem naslovniku. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da takoj
obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedna je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje in
razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine.
Zavod IPF is the owner of this message. This message and any attachments are confidential and intendend solely for the adressee-s. If you
have recieved this e-mail in error, please immediately inform the sender, resend and destroy this message. Any unauthorised use,
description, publication, copying or distribution and dissemination of this this document or any part thereof or the contents of this
document is prohibited.
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