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UVOD
Po desetletju praznine na področju privatnega reproduciranja se končno lahko
spet pogovarjamo o rezultatih. Lahko jih seciramo. Lahko jih kritiziramo. Lahko jih uporabimo za načrtovanje. Lahko se z njimi tudi pohvalimo.
Leto 2020 smo začeli z objavo Skupnega sporazuma s Trgovinsko zbornico Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije. Ta na sodoben način določa višine
nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne
ali druge lastne uporabe. Z zavezanci smo vzpostavili korektne odnose, pridobili smo prva poročila in pričeli z zbiranjem nadomestil. Zagotovili smo plačilno disciplino, vsota zbranih nadomestil pa je že v prvem polnem delovnem
letu primerljiva z drugimi državami. Stroške delovanja ohranjamo na izjemno
nizki ravni.
In najbolj pomembno? Opravili smo štiri kvartalne delitve ter ustreznim kolektivnim organizacijam za imetnike pravic izplačali skoraj 2,5 milijona EUR
nadomestil.
Pomembno je poudariti, da imetniki pravic svojih nadomestil ne prejemajo
neposredno od Koprive, zato se vanjo tudi ne rabijo včlaniti. Kopriva namreč
nadomestila le zbira, razdeli pa jih kolektivnim organizacijam z dovoljenjem
za delitev. Imetniki pravic zato izplačila nadomestil lahko pričakujejo prek svojih kolektivnih organizacij SAZAS, AIPA, IPF in ZAMP. Pri tem ocenjujem, da
bo privatno reproduciranje povečalo skupne prihodke imetnikov pravic v letu
2021 za približno 15% in s tem prispevalo svoj delež k blažitvi posledic epidemije, ki je krepko prizadela ustvarjalno skupnost.
Za nami je torej dobro leto delovanja najmlajše kolektivke v Republiki Sloveniji, rezultati pa nakazujejo stabilnost in rast poslovanja tudi v bodoče. Delovanje spremlja ena sama nevšečnost, in sicer postopki, ki jih zoper dovoljenje
Urada vodi Združenje SAZAS. Upamo, da se bodo ti kmalu zaključili in da bo
tudi ta kolektivna organizacija čimprej pristopila v krog članov Koprive.
Ob ponovni vzpostavitvi sistema privatnega reproduciranja se veselimo novih
izzivov in skupne rasti v bodoče!
Nikola Sekulović, poslovodja
4. junij 2021
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PRIVATNO IN DRUGO LASTNO
REPRODUCIRANJE
Na prvem mestu med materialnimi avtorskimi pravicami Zakon o avtorski in
sorodnih pravicah (ZASP) navaja prav pravico reproduciranja. Ta varuje premoženjske interese avtorja s tem, da avtorju podeljuje izključno pravico dovoliti ali prepovedati uporabo svojega dela in primerkov le-tega. Reproduciranje tako pomeni fiksiranje avtorskega dela na materialnem nosilcu ali drugem
primerku, neposredno ali posredno, začasno ali trajno, delno ali v celoti ter s
kakršnimkoli sredstvom ali v katerikoli obliki. Med oblike reproduciranja, ki
jih zakon primeroma navaja, se uvršča tudi tonsko ali vizualno snemanje.
Kljub takšnemu posebnemu poudarku pa ZASP pravico reproduciranja hkrati
tudi omejuje. Tehnologija namreč omogoča množično zasebno reproduciranje
avtorskih del, kjer ni mogoče pričakovati neposrednih stikov med neznanimi
individualnimi uporabniki ter imetniki pravic.
ZASP tako omogoča prosto reproduciranje avtorskih del v nekomercialne namene, ki ga izvrši fizična oseba za privatno uporabo, ob pogoju, da gre za omejeno število primerkov ter da imetniki pravic prejmejo pravično nadomestilo.
Predmet varstva so v tem primeru vse zvrsti varovanih del, ki se lahko kakorkoli reproducirajo s tonskim ali vizualnim snemanjem pod pogoji privatne ali
druge lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
V zameno za takšno prosto uporabo zakon torej imetnikom pravic priznava
pravico do pravičnega nadomestila, obveznost plačila pa nalaga proizvajalcem
in uvoznikom naprav in nosilcev, ki omogočajo tonsko in vizualno snemanje.
Pravico do zbiranja nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši
pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe, je Urad RS za intelektualno lastnino dne 26. 7. 2019 z dovoljenjem zaupal Društvu Kopriva, k.o.. Ob Zakonu
o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakonu o kolektivnem upravljanju
avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) je podlaga za učinkovito zbiranje nadomestil tudi Skupni sporazum, sklenjen med Koprivo in Trgovinsko zbornico
Slovenije (Uradni list RS z dne 24.1.2020, UL RS 04/2020).
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IZJAVA POSLOVODSTVA
Poslovodstvo potrjuje računovodske izkaze za leto 2020, uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom v tem letnem poročilu. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo letnega poročila, tako da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Društva Kopriva, k.o.
in izidov njegovega poslovanja za leto 2020. Poslovodstvo potrjuje, da so bile
dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Poslovodstvo potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju Društva Kopriva, k.o. in v skladu z
veljavno zakonodajo ter Slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovodstvo
je odgovorno za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejetje ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja, za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti oz. nezakonitosti.
Društvo Kopriva, k.o. ni seznanjeno z okoliščinami, ki bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz tega naslova.
Nikola Sekulović, poslovodja
V Ljubljani, 4. junij 2021
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1. BILANCA STANJA
Postavka

Pojasnilo

SREDSTVA
A. DOLGORO!NA SREDSTVA
I. Neopredmetena sredstva in dolgoro!ne
aktivne !asovne razmejitve

4.2.1.

1. Neopredmetena sredstva
2. Dolgoro!ne aktivne !asovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva

4.2.2.

B. KRATKORO!NA SREDSTVA

31.12.2020

V EUR
31.12.2019

1.418.277

663.280

1.260

2.227

194

0

0

0

194

0

1.065

2.227

1.416.971

2.411

IV. Kratkoro!ne poslovne terjatve

4.2.3.

1.109.924

0

V. Denarna sredstva

4.2.4.

307.047

2.411

C. KRATKORO!NE AKTIVNE !ASOVNE
RAZMEJITVE

4.2.5.

47

658.642

1.418.277

663.280

503.198

94.696

503.198

94.696

915.079

568.584

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
!. KRATKORO!NE OBVEZNOSTI

4.2.6.

III. Kratkoro!ne poslovne obveznosti
D. KRATKORO!NE PASIVNE !ASOVNE
RAZMEJITVE

4.2.7.

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA
V EUR
Pojasnila

2020

2019

A. !ISTI PRIHODKI OD PRODAJE

4.3.1.

3.123.996

658.586

D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI SO
POVEZANI S POSLOVNIMI U!INKI

4.3.2.

3.382

0

F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

3.127.379

658.586

G. POSLOVNI ODHODKI

3.127.424

658.661

I. Stroški blaga, materiala in storitev

3.042.864

643.527

0

0

1.Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala
2. Stroški porabljenega materiala

4.3.3.

2.808

376

3. Stroški storitev

4.3.4.

3.040.056

643.151

II. Stroški dela

4.3.5.

81.556

14.996

64.882

11.859

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

5.696

1.049

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

4.629

853

4. Drugi stroški dela

6.349

1.235

III. Odpisi vrednosti

3.004

97

1.162

97

0

0

1. Stroški pla!

1. Amortizacija

4.3.6.

2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih
sredstvih
3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih

4.3.7.

1.842

0

IV. Drugi poslovni odhodki

4.3.8.

0

41

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV

0

0

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV

0

0

57

0

11

0

11

0

0

75

1

0

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

0

0

O. PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

J. FINAN!NI PRIHODKI

4.3.9.

K. FINAN!NI ODHODKI
I. Finan!ni odhodki iz poslovnih obveznosti

4.3.10.

L. DRUGI PRIHODKI
L. DRUGI ODHODKI

4.3.11.

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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3. IZKAZ DENARNIH TOKOV PO POSREDNI
METODI (različica II)
V EUR
2020

2019

1.162

97

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finan!ni prihodki iz
poslovnih terjatev

3.127.436

658.661

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in

-3.126.274

-658.564

0

0

303.475

4.637

-1.109.924

0

Za!etne manj kon!ne aktivne !asovne razmejitve

658.402

-658.642

Za!etne manj kon!ne odložene terjatve za davek

0

0

Za!etna manj kon!na sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0

0

Za!etne manj kon!ne zaloge

0

0

Kon!ni manj za!etni poslovni dolgovi

408.502

94.695

Kon!ne manj za!etne pasivne !asovne razmejitve in rezervacije

346.495

568.584

0

0

304.637

4.734

a) Prejemki pri investiranju

0

0

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobi!ku drugih, ki se
nanašajo na investiranje

0

0

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

0

0

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremi!nin

0

0

Prejemki od odtujitve finan!nih naložb

0

0

A. Denarni tokovi pri poslovanju
a) Postavke izkaza poslovnega izida

finan!ni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobi!ka in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
b) Spremembe !istih obratnih sredstev
(in !as.razm., rezervacij ter odlož.terj.in obv.za davek) poslovnih
postavk bilance stanja
Za!etne manj kon!ne poslovne terjatve

Kon!ne manj za!etne odložene obveznosti za davek
c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)
B. Denarni tokovi pri investiranju
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V EUR
2020

2019

b) Izdatki pri investiranju

0

– 2.324

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

0

0

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

0

– 2.324

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremi!nin

0

0

Izdatki za pridobitev finan!nih naložb

0

0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

0

– 2.324

a) Prejemki pri financiranju

0

0

Prejemki od vpla!anega kapitala

0

0

Prejemki od pove!anja finan!nih obveznosti

0

0

b) Izdatki pri financiranju

0

0

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

0

0

Izdatki za vra!ila kapitala

0

0

Izdatki za odpla!ila finan!nih obveznosti

0

0

Izdatki za izpla!ila dividend in drugih deležev v dobi!ku

0

0

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

0

0

!. Kon$no stanje denarnih sredstev

307.047

2.410

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)

304.637

2.410

2.410

0

C. Denarni tokovi pri financiranju

y) Za$etno stanje denarnih sredstev

Pojasnila k računovodskim izkazom so njihov sestavni del in jih je treba brati skupaj z njimi.
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4. Pojasnila k
računovodskim izkazom
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4.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE
Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov
Računovodski izkazi in pojasnila k izkazom v tem poročilu so sestavljeni na
osnovi Slovenskih računovodskih standardov. Pripravljeni so v skladu z 41.
Členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). Pri tem sta upoštevani temeljni računovodski predpostavki: upoštevanje
nastanka poslovnih dogodkov in časovna neomejenost delovanja.
Izkazi preteklega leta niso primerljivi z letom 2020, saj je Društvo KOPRIVA k.o.
dovoljenje do zbiranja nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe od Urada RS za intelektualno
lastnino pridobila dne 26. 7. 2019, obveznost oddaje poročil s strani zavezancev
za plačilo nadomestila pa je nastopila šele ob izteku koledarskega leta 2019.
Višina nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe je bila določena v letu 2020 z objavo Skupnega sporazuma s Trgovinsko zbornico Slovenije v Uradnem listu Republike
Slovenije. V letu 2020 je Društvo KOPRIVA, k.o. tako pridobilo prva poročila
zavezancev in je lahko pričelo z zbiranjem nadomestil.
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih.
Tečaj in način preračuna v domačo valuto
Postavke v računovodskih izkazih, ki so izkazane v tujih valutah, so v bilanci
stanja in izkazu poslovnega izida preračunane v evre po tečaju Evropske Centralne Banke. Pozitivne ali negativne tečajne razlike, ki so posledica teh dogodkov, se pripoznajo v izkazu prihodkov in odhodkov med finančnimi prihodki
oziroma odhodki.
Računovodske usmeritve
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno uporabljajo določila
Slovenskih računovodskih standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi dajejo organizaciji možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. Kolektivna organizacija je uporabila usmeritve, ki so opisane v nadaljevanju.
V letu 2020 ni bilo sprememb računovodskih usmeritev.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene dolgoročne premoženjske pravice.
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Neopredmeteno sredstvo se ob začetnem pripoznavanju ovrednoti po nabavni
vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne
dajatve).
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški poslovanja.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva se ob začetnem pripoznavanju ovrednotijo po
nabavni vrednosti (v nabavno vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive
nakupne dajatve). Opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih
vrednostih, zmanjšanih za enakomerno časovno obračunano amortizacijo.
V nabavni vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva so všteti njegova nakupna cena in vsi stroški usposobitve sredstva za nameravano uporabo.
Opredmetena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi.
Izkupiček od prodaje opredmetenega osnovnega sredstva se evidentira med
prevrednotovalne poslovne prihodke – dobiček in prevrednotovalne poslovne
odhodke – izguba.
Če pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegove bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi, se poveča njegova nabavna vrednost.
Popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev so namenjena obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na
podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Pripoznajo se kot odhodki, kadar se pojavijo.
Amortizacija
Neodpisana vrednost opredmetenega osnovnega sredstva in neopredmetenega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo.
Neopredmeteno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca
potem, ko je razpoložljivo za uporabo.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva podjetje amortizira posamezno po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
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Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:
· oprema in pohištvo

5 let

20 %

· ra!unalniška in programska oprema

2 leti

50 %

Finančne naložbe
Finančne naložbe vseh vrst se ob nastanku pripoznajo po pošteni vrednosti.
Ločeno se izkazujejo dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe.
Terjatve
Terjatve vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin,
ob predpostavki, da bodo poplačane. Terjatve, nominirane v tuji valuti, se konec obdobja preračunajo po srednjem tečaju ECB; razlika predstavlja finančne
prihodke ali odhodke.
Poznejša povečanja ali zmanjšanja terjatev povečujejo poslovne oziroma finančne prihodke oziroma odhodke. Vsa povečanja oziroma zmanjšanja pa morajo biti utemeljena z ustreznim dokumentom.
Popravek vrednosti terjatev do kupcev doma in v tujini se oblikuje glede na
starostno strukturo terjatev. Ko je odpis terjatve utemeljen z ustrezno listino, se
pokrije v breme tako vzpostavljenega popravka vrednosti.
Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavljajo gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki bankovcev, kovancev in prejetih čekov.
Knjižni denar je denar na računih pri banki ali drugi finančni ustanovi, ki se
lahko uporablja za plačevanje. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne
na ustrezni račun pri banki ali drugi finančni ustanovi in se istega dne še ne
vpiše kot dobroimetje pri njej.
Denarna sredstva, izražena v domači valuti, se izkazujejo po nominalni vrednosti. Tuje valute se preračunajo v domačo valuto po tečaju Evropske Centralne Banke na dan prejema. Tečajna razlika sestavlja finančne prihodke ali
odhodke.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Kratkoročni in dolgoročni dolgovi vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo.
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Pozneje se povečujejo s pripisanimi donosi (obresti, druga nadomestila), za
katere obstaja sporazum z upnikom. Obračunane obresti od dolgov so finančni
odhodki. Dolgovi se zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne
poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročni dolgovi se zmanjšujejo tudi za
tisti del, ki bi moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi dolgovi.
Dolgovi do pravnih ali fizičnih oseb v tujini se preračunajo v domačo valuto
na dan nastanka. Tečajna razlika, ki se je pojavila do dneva poravnave takšnih
obveznosti oziroma do dneva bilance stanja, sestavlja finančne odhodke ali
prihodke.
Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške (odhodke) in kratkoročno nezaračunane prihodke. Kratkoročno odloženi
stroški vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti,
s katero se organizacija ukvarja in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se pri ugotavljanju poslovnega izida
utemeljeno upoštevajo prihodki, organizacija pa zanje še ni dobil plačila in jih
tudi ni zaračunala.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške
(odhodke) in kratkoročno odložene prihodke. Vnaprej vračunane stroške sestavljajo stroški, ki so pričakovani, pa še niso zaračunani in se nanašajo na obdobje, za katero se ugotavlja poslovni izid. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če so storitve organizacije že zaračunane, dobavitelj pa jih še ni opravil.
Prihodki se lahko kratkoročno odložijo tudi, ko je upravičenost do priznanja
prihodkov v trenutku prodaje še dvomljiva.
Skladno s 6. in 8. členom Statuta je dejavnost društva nepridobitna, nadomestila zbira v svojem imenu za tuj račun. Nadomestila predstavljajo razliko med
prihodki in odhodki, ki se skladno s 54. členom statuta nameni za delitev. Razlika med prihodki in odhodki ne predstavlja presežek prihodkov obračunskega
obdobja, zato se na podlagi SRS 11 vnaprej vračuna odhodek za upravičence,
ki na podlagi delitvenega načrta potem skladno s svojo organiziranostjno prejmejo nadomestila. Društvo Kopriva k.o. v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb nima davčne osnove in davka, posledično tudi ni odloženih davkov.
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem
obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno
pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob nastanku.
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Poslovni prihodki
Prihodki od opravljenih storitev, razen od opravljenih storitev, ki vodijo do finančnih prihodkov, se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po
prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončnosti.
Višino nadomestila za tonsko in/ali vizualno snemanje je možno oceniti, ko
zavezanec dostavi podatke. Na podlagi dostavljenih podatkov in/ali sklenjene
pogodbe se nadomestila tudi zaračuna in pripozna prihodke.
Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki iz naložbenja. Pojavljajo se v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami in tudi v zvezi s terjatvami. Finančni prihodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na prejemke, če ne obstaja
utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivosti.
Obresti se obračunavajo v sorazmerju s pretečenim obdobjem ter glede na neodplačni del glavnice in veljavno obrestno mero. Prevrednotovalni finančni
prihodki se pojavijo ob odtujitvi dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb.
Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke. Pojavljajo se v dejansko nastalih zneskih.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem
obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je to
zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Poslovni odhodki
Poslovni odhodki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljene
storitve. Poslovni odhodki se pripoznajo v obdobju, na katerega se nanašajo.
Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno ustrezno
prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid. Prevrednotovalni
poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve.
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Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Finančni odhodki se pripoznajo po obračunu ne glede na plačila, ki so povezana
z njimi. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi z dolgoročnimi
in kratkoročnimi finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve.
Drugi odhodki
Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke, ki se izkazujejo v dejansko nastalih zneskih.
Izpostavljenost in obvladovanje tveganj
KOPRIVA ni izpostavljena bistvenim tveganjem in negotovostim, ki bi bila pomembna za presojo premoženja in obveznosti, njenega finančnega položaja in
poslovnega izida. Ni izpostavljena valutnemu tveganju, saj nima terjatev ali
obveznosti v tuji valuti. Prav tako ni zadolžena, torej ni izpostavljena obrestnemu tveganju.
Obvladovanja ostalih vrst tveganja so predstavljena v nadaljevanju.
Posojilno (kreditno) tveganje
Posojilno tveganje predstavlja možnost, da terjatve do kupcev in drugih pravnih oseb ne bodo plačane v celoti ali pa sploh ne bodo plačane. Izpostavljenost
organizacije posojilnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih
strank kot tudi plačilni nesposobnosti strank, s katerimi organizacija posluje.
Te izhajajo iz proizvodne, trgovinske in druge poslovne dejavnosti, kjer je precej večjih podjetij, ki so dobro stoječa in redno plačujejo svoje obveznosti. Prav
tako je med plačniki veliko manjših uporabnikov, za katere ni verjetno, da bi v
večji meri zašli v likvidnostne težave. KOPRIVA nima večjih problemov z izterjavo terjatev, tako da je posojilno tveganje ocenjeno kot majhno.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo organizacija naletela na težave pri
izpolnjevanju finančnih obveznosti: KOPRIVA večjih likvidnostnih težav nima,
mesečno načrtuje prilive in odlive ter skrbno vodi stanje zapadlih terjatev in
aktivno deluje na izterjavi le-teh. Likvidnostno tveganje je tako ocenjeno kot
majhno.
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4.2. POJASNILA K BILANCI STANJA
Sredstva
4.2.1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v znesku 194 EUR so odloženi stroški
poslovanja in predstavljajo vnaprej plačana sredstva družbi Hitrost.com d.o.o.
za uporabo domene.
4.2.2. Opredmetena osnovna sredstva
V letu 2020 ni bilo novih nabav.
Nabavna vrednost osnovnih sredstev je zmanjšana za amortizacijo, ki se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Opredmetena osnovna sredstva niso zastavljena kot jamstvo za dolgove.
KOPRIVA na dan 31.12.2020 nima osnovnih sredstev v najemu.
V EUR
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

Skupaj OOS

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2020

2.324

Pove!anja - nabava

0

Odtujitve

0

Stanje 31.12.2020

2.324

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2020
Odtujitve

97
0

Amortizacija v letu

1.162

Stanje 31.12.2020

1.259

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2020

2.227

Stanje 31.12.2020

1.065
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V EUR
Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev

Skupaj OOS

Nabavna vrednost
Stanje 1.1.2019

0

Pove!anja - nabava

2.324

Odtujitve

0

Stanje 31.12.2019

2.324

Popravek vrednosti
Stanje 1.1.2019

0

Odtujitve

0

Amortizacija v letu

97

Stanje 31.12.2019

97

Neodpisana vrednost
Stanje 1.1.2019

0

Stanje 31.12.2019

2.227

4.2.3. Kratkoročne poslovne terjatve
V EUR
Bruto vrednost

Popravek
vrednosti

31.12.2020

31.12.2019

· terjatve
- do kupcev

1.111.766
1.111.766

1.842
1.842

1.109.924
1.109.924

0
0

SKUPAJ

1.111.766

1.842

1.109.924

0

Kratkoro!ne poslovne terjatve

Organizacija oblikuje popravek vrednosti



 L]jbYln]\gcmh[]nkcdY\fgrfYkd]\fbaeacjal]jaba
 )((hghjYn]cnj]\fgklarYnk]l]jbYln]$rYhY\d]fY\)-(\fa&

Starostna struktura terjatev glede na datum nastanka je bila konec leta 2020
naslednja:




 f]rYhY\dg)&)((&)+/=MJ cgf][d]lY*()1(=MJ!$
 rYhY\dg\g)-(\fa1&/0/=MJ cgf][d]lY*()1(=MJ!$
 rYhY\dg\g+((\fa)&0,*=MJ cgf][d]lY*()1(=MJ!&
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V EUR
Gibanje popravka vrednosti terjatev

2020

2019

0

0

· Oblikovani popravki terjatev

1.842

0

Kon$no stanje

1.842

0

Za$etno stanje

4.2.4. Denarna sredstva

Denarna sredstva

V EUR
31.12.2020

31.12.2019

· denarna sredstva v banki - evrska
· denarna sredstva v blagajni

307.047
0

2.411
0

SKUPAJ

307.047

2.411

4.2.5. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Aktivne !asovne razmejitve

V EUR

31.12.2020

31.12.2019

· odloženi odhodki / stroški
· nezara!unani prihodki

47
0

56
658.586

SKUPAJ

47

658.642

Znesek v višini 47 EUR predstavlja kratkoročno vnaprej zaračunane stroške domene.
Vse do sestavitve računovodskih izkazov za leto 2020 so bile izdane fakture za
zadnje četrtletje leta 2020, zato se vsi zaračunani zneski izkazujejo na kratkoročnih poslovnih terjatvah.
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Viri sredstev
4.2.6. Kratkoročne obveznosti

Kratkoro!ne poslovne obveznosti

V EUR
31.12.2020

31.12.2019

413.127

33.114

· iz naslova neto pla!

3.376

3.363

· za dodatke pri pla!i

257

381

2.856

2.842

· iz naslova potnih nalogov

124

0

· iz naslova sejnin

875

875

3.120

3.120

0

51.001

79.461

0

2

0

503.198

94.696

· do dobaviteljev

· za davke in prispevke iz in od pla!

· iz naslova nagrad in drugih dohodkov
· druge kratkoro!ne obveznosti – zagonska
sredstva !lanov
· druge kratkoro!ne obveznosti – do kolektivnih
organizacij
· iz naslova založene gotovine
SKUPAJ

KOPRIVA nima obveznosti, zavarovanih s stvarnim jamstvom. Prav tako nima
obveznosti z rokom dospelosti, daljšim od 5 let. KOPRIVA nima dolgov iz naslova predujmov ali posojil do poslovodstva, članov nadzornega sveta in drugih
zaposlenih.
Obveznost do Združenje SAZAS k.o. v višini 79.460,73 EUR predstavlja nadomestilo za tonsko in vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe, dodeljeno na podlagi finančnega obvestila številka 17/2021 z
dne 31.03.2021, za katerega KOPRIVA ni prejela računa.
4.2.7. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Pasivne !asovne razmejitve

V EUR

31.12.2020

31.12.2019

· vnaprej vra!unani odhodki iz naslova zbranih
nadomestil
· vnaprej vra!unani stroški

914.789
290

557.000
11.584

SKUPAJ

915.079

568.584
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Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v skupnem znesku 915.079 EUR sestavljajo:


 gZn]rfgklaarfYkdgnYrZjYfa`fY\ge]kladrYlgfkcgafnarmYdfg
snemanje, ki še niso bila razdeljena v znesku 844.867 EUR,



 /j]r]jnY[ab]rYcYl]_gjab]Ynlgjb]n$cakg\gfY\ge]kladYmhjYnaê]fa$
a še nimajo kolektivne organizacije v znesku 69.922 EUR,



 nfYhj]bnjYêmfYf]kljgc]mhjYndbYfbYrYhgkdgnfahjgklgjafkljgc]
upravljanja povprečnih mesečnih stanj na poslovnem računu v skupni
višini 290 EUR (glej 4.3.3.).

KOPRIVA je ob koncu leta 2020 vnaprej vračunala stroške nadomestil za tonsko
in vizualno snemanje, ki pripadajo izvajalcem in proizvajalcem fonogramov
ter avtorjem, izvajalcem in producentom avdiovizualnih del v višini presežka
prihodkov nad odhodki, v vrednosti 2.855.016 EUR.
V EUR
Stanje 1.1.2020

&rpanje

Oblikovanje

Stanje 31.12.2020

557.000

2.497.227

2.855.016

914.789

V EUR
Stanje 1.1.2019

&rpanje

Oblikovanje

Stanje 31.12.2019

0

0

557.000

557.000
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4.3. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA
IZIDA
4.3.1. Čisti prihodki od prodaje

Prihodki od poslovanja

V EUR
2020

2019

· prihodki, zara!unani uporabnikom na doma!em trgu
· prihodki, zara!unani uporabnikom na tujem trgu

3.123.996
0

658.586
0

SKUPAJ

3.123.996

658.586

4.3.2. Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki, ki
so povezani s poslovnimi učinki
V EUR
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi u!inki

2020

2019

· državna podpora COVID-19

3.382

0

SKUPAJ

3.382

0

4.3.3. Stroški porabe materiala

V EUR

Stroški porabljenega materiala

2020

2019

· stroški nadomestnih delov in materiala za
vzdrževanje osnovnih sredstev

1.022

36

414

110

1.367

178

5

52

2.808

376

· drobni inventar
· pisarniški material in tiskovine
· drugi stroški materiala
SKUPAJ
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4.3.4. Stroški storitev

Stroški storitev

V EUR
2020

2019

2.785.094

557.000

· stroški storitev pri opravljanju storitev

124.954

30.378

· stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

140

446

· najemnine

12.277

1.230

· kilometrine

58

0

2.201

236

· stroški ra!unovodstva in revizije

14.710

696

· stroški odvetnikov in notarjev

52.977

40.099

606

0

1.159

31

43.390

11.810

0

7

1.868

639

· stroški usposabljanja in izobraževanja

0

184

· stroški zdravstvenih pregledov

0

178

· stroški telefona, interneta, spletnih strani

490

2

· stroški drugih storitev

132

215

3.040.056

643.151

· stroški nadomestil

· stroški pla!ilnega prometa

· stroški intelektualnih in osebnih storitev
· stroški za reprezentanco
· sejnine in nagrade nadzornemu svetu
· stroški fotokopiranja, skeniranja
· obratovalni stroški poslovnega prostora

SKUPAJ

4.3.5. Stroški dela

Stroški dela

V EUR
2020

2019

64.882

11.859

· stroški prispevkov socialnih zavarovanj

4.629

853

· stroški prispevkov pokojninskih zavarovanj

5.696

1.049

· drugi stroški dela

6.349

1.235

81.556

14.996

· stroški pla! in nadomestil

SKUPAJ
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Drugi stroški dela vključujejo regres za letni dopust, stroške prevoza na delo in
stroške prehrane zaposlencev.
V letu 2020 je povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur znašalo
1,50. Na dan 31.12.2020 je imela KOPRIVA 2 zaposlena.
4.3.6. Amortizacija

Amortizacija

V EUR
2020

2019

0

0

· amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev

1.162

97

SKUPAJ

1.162

97

· amortizacija neopredmetenih sredstev

4.3.7. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih
V EUR
Prevrednotovalni poslovni odhodki

2020

2019

· pri obratnih sredstvih

1.842

0

SKUPAJ

1.842

0

4.3.8. Drugi poslovni odhodki

Drugi poslovni odhodki

V EUR
2020

2019

· dajatve

0

41

SKUPAJ

0

41

4.3.9. Finančni prihodki
V EUR
Fina!ni prihodki iz poslovnih terjatev

2020

2019

· prihodki od obresti (a vista)
· te!ajne razlike

50
7

0
0

SKUPAJ

57

0
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4.3.10. Finančni odhodki
V EUR
Fina!ni odhodki iz poslovnih obveznosti

2020

2019

· te!ajne razlike

11

0

SKUPAJ

11

0

4.3.11. Drugi odhodki
V EUR
Drugi odhodki

2020

2019

· evrske izravnave

1

0

SKUPAJ

1

0

4.4. DOGODKI PO DATUMU BILANCE
STANJA
Po datumu bilance stanja ni prišlo do poslovnih dogodkov, ki bi lahko imeli vpliv na računovodske izkaze na dan 31.12.2020. Zaradi posledic epidemije
bolezni covid-19 ne pričakujemo vpliva na prihodke in stroške v letu 2021 in
prihodnjih letih.
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5. Priloga s pojasnili k
računovodskim izkazom
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Skupni znesek vseh avtorskih honorarjev, ki jih je kolektivna
organizacija zbrala, pri čemer morajo biti ti podatki prikazani po vrsti
avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, za katera so bili
zbrani, ter natančno obrazloženi
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
V EUR
2020

2019

Nadomestila, zbrana za leto 2019

609.630

658.586

Nadomestila, zbrana za leto 2020

2.514.366

/

SKUPAJ

3.123.996

658.586

Zavezanci iz prvega odstavka 38. člena ZASP morajo Društvu Kopriva, k.o. ob
koncu vsakega koledarskega polletja poslati podatke o vrsti in številu prodanih ali uvoženih naprav in nosilcev iz drugega odstavka 37. člena ZASP, ki so
potrebni za izračun dolžnega nadomestila, razen če je s skupnim sporazumom
določeno drugače.
Skupni sporazum je v 7. členu omogočil tudi mesečno pošiljanje podatkov in
zaračunavanje nadomestil. V 9. členu Skupnega sporazuma je bolj natančno
določen tudi rok za posredovanje podatkov, in sicer najkasneje 25 dan po izteku polletja oziroma najkasneje 25 dan po izteku posameznega meseca, če je
med KOPRIVO in zavezancem dogovorjeno mesečno poročanje oz. posredovanje podatkov.
Kopriva je nadomestila pričela zbirati po prejetju prvih poročil zavezancev.
Prva zbrana nadomestila za obveznosti zavezancev iz 2019 so bila prikazana v
letnem poročilu Društva Kopriva, k.o. za leto 2019 v skupni višini 658.586 EUR.
Postopek identifikacije zavezancev ter zbiranja nadomestil se je v letu 2020 nadaljeval, zbrali pa smo 609.630 EUR za leto 2019 ter 2.514.366 EUR za leto 2020.
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Znesek vseh stroškov kolektivne organizacije in njihov odstotek glede
na vse zbrane avtorske honorarje, pri čemer morajo biti ti podatki
prikazani po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe ter natančno
obrazloženi
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
V EUR
Znesek vseh stroškov
Odstotek stroškov glede na vsa zbrana nadomestila

2020

2019

340.487

101.661

10,90%

15,44%

Znesek stroškov poslovanja in njihov odstotek glede na vse zbrane
avtorske honorarje, pri čemer morajo biti ti podatki prikazani po vrsti
avtorskih pravic in vrsti uporabe, natančno obrazloženi in razčlenjeni
na:
V EUR
Postavka

Znesek stroškov

Odstotek glede na
vse zbrane avtorske
honorarje

40.488,04

1,30 %

26,48

0,00 %

1

stroški, povezani z zbiranjem avtorskih
honorarjev in nadomestil

2

stroški, povezani z delitvijo avtorskih honorarjev
in nadomestil

3

odvetniški stroški

43.506,78

1,39 %

4

stroški informacijske tehnologije

10.352,89

0,33 %

5

stroški dela

81.614,07

2,61 %

6

stroški zunanjih izvajalcev

98.344,21

3,15 %

7

drugi stroški poslovanja kolektivne organizacije

66.155,42

2,12 %

340.487,89

10,90 %

SKUPAJ
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Stroški, povezani z zbiranjem avtorskih honorarjev, so stroški, povezani z izstavitvijo računov uporabnikom, učinkovitostjo procesa zbiranja ter izterjavo neplačanih nadomestil. Stroški, povezani z delitvijo nadomestil, so stroški komuniciranja s kolektivnimi organizacijami, prejemnicami izplačanih nadomestil.
Odvetniški stroški so stroški odvetnikov v zvezi z zastopanjem Koprive. Stroški
informacijske tehnologije so stroški amortizacije neopredmetenih osnovnih
sredstev, stroški licenc in stroški vzdrževanja informacijske tehnologije. Stroški dela so stroški dveh zaposlenih. Strošek zunanjega izvajalca predstavlja
strošek po Pogodbi o izvajanju administrativno-tehničnih nalog, ki jih za Koprivo opravlja Zavod IPF. Drugi stroški poslovanja kolektivne organizacije so
vsi drugi stroški, povezani z delovanjem kolektivne organizacije, ki ne sodijo
med zgoraj navedene stroške.

Znesek stroškov, povezanih z delovanjem namenskih skladov, in njihov
odstotek glede na vse zbrane avtorske honorarje
Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov, zato stroški v zvezi z delovanjem namenskih skladov niso nastali.

Viri, ki se uporabljajo za kritje stroškov kolektivne organizacije
Skladno s Statutom so viri za opravljanje nalog društva kot kolektivne organizacije:




 rZjYfYfY\ge]kladYafhja`g\ca$hja\gZdb]faarZYfêfa`\]hgralgn$
 kj]\klnY$hja\gZdb]fYrghjYndbYfb]eY\eafakljYlanfg%l]`faêfa`hgkdgn
za drugo kolektivno organizacijo, pri čemer lahko tak prihodek nameni
le za znižanje stroškov svojega poslovanja,
 \gfY[ab]afegj]ZalfY\jm_YdYklfYkj]\klnY&

Zneski, namenjeni v namenske sklade, pri čemer morajo biti ti podatki
prikazani po vrsti avtorskih pravic in vrsti uporabe ter natančno
obrazloženi
Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov.

Število delitev zbranih avtorskih honorarjev po vrsti avtorskih pravic in
vrsti uporabe
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
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Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP

Število delitev

2020

2019

4

0

KOPRIVA skladno s Statutom in Pravili o delitvi nadomestil opravlja dodelitev
in izplačilo zbranih nadomestil kvartalno, in sicer z zamikom enega četrtletja,
najpozneje pa v treh mesecih po koncu poslovnega leta, v katerem so bila nadomestila zbrana. Primer: za nadomestila, zbrana v 1. kvartalu, se delitev med
kolektivne organizacije opravi do konca 2. četrtletja (in enako za naslednje
kvartale: za 2. kvartal do konca 3. četrtletja, za 3. kvartal do konca 4. četrtletja,
za 4. kvartal pa se delitev opravi do konca 1. kvartala v naslednjem letu).
Društvo Kopriva, k.o. je nadomestila pričelo zbirati v prvem kvartalu 2020, prvo
delitev opravilo do konca drugega kvartala ter izvedlo skupno štiri delitve:
1) dne 30. 06. 2020 za nadomestila, zbrana v 1. kvartalu 2020,
v skupni višini 543.559,79 EUR
2) dne 20. 08. 2020 za nadomestila, zbrana v 2. kvartalu 2020,
v skupni višini 813.108,36 EUR
3) dne 30. 11. 2020 za nadomestila, zbrana v 3. kvartalu 2020,
v skupni višini 653.069,56 EUR
4) dne 31. 03. 2021 za nadomestila, zbrana v 4. kvartalu 2020,
v skupni višini 487.489,18 EUR.

Skupni znesek avtorskih honorarjev, dodeljenih imetnikom pravic po
posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, za
katera so bili zbrani
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
V EUR
2020

2019

Dodeljena nadomestila, zbrana za leto 2019

1.064.043,25

0

Dodeljena nadomestila, zbrana za leto 2020

1.433.183,64

0

SKUPAJ

2.497.226,89

0

KOPRIVA skladno s Statutom in Pravili o delitvi nadomestil opravlja dodelitev
in izplačilo zbranih nadomestil kolektivnim organizacijam, ki imajo dovoljenje
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za delitev teh nadomestil individualnim imetnikom pravic kvartalno, in sicer
z zamikom enega kvartala (primer: za prvi kvartal se delitev med kolektivne
organizacije opravi do konca drugega kvartala), najpozneje pa v treh mesecih
po koncu poslovnega leta, v katerem so bila nadomestila zbrana.

Skupni znesek avtorskih honorarjev, plačanih imetnikom pravic,
razdeljeni po vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in poslovnih letih, za
katera so bili zbrani
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
V EUR
2020

2019

Pla!ana nadomestila, zbrana za leto 2019

1.034.250,04

0

Pla!ana nadomestila, zbrana za leto 2020

1.393.054,49

0

SKUPAJ

2.427.304,64

0

Vsota izplačanih nadomestil je zmanjšana za rezervacije, ki jih mora Kopriva
oblikovati za kategorije avtorjev, ki so do nadomestila upravičeni, a še nimajo
kolektivne organizacije Po Pravilih o delitvi Kopriva namreč zbrana nadomestila najprej razdeli med upravičene kategorije imetnikov pravic v skladu z določili 1. odstavka 31. člena ZKUASP:




 ngZk]_m,(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbgYnlgjb]
(v nadaljevanju tudi: avtorski del),
 ngZk]_m+(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbgarnYbYd[]
(v nadaljevanju tudi: izvajalski del),
 ngZk]_m+(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbg
proizvajalce fonogramov in filmske producente(v nadaljevanju tudi:
proizvajalsko-producentski del).

Pri zbranih nadomestilih za avtorski del pa mora Kopriva za kategorije avtorjev,
ki so do nadomestila upravičeni, a še nimajo kolektivne organizacije, kot rezervacijo zadržati 7 % zbranih nadomestil za avtorski del. Pri tem avtorjem likovnih del pripada ½, avtorjem fotografskih del pa ½ te rezervacije. Te rezervacije
se hranijo na računu KOPRIVE do ustanovitve ustrezne kolektivne organizacije
imetnikov pravic, ki v času oblikovanja rezervacij kolektivne organizacije še
nimajo. Skupni znesek rezervacij na podlagi štirih delitev v letu 2020 znaša
69.922 EUR.
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Skupni znesek avtorskih honorarjev, dodeljenih imetnikom pravic,
vendar še ne plačanih, po posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti
uporabe in poslovnih letih, za katera so bili zbrani
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
V EUR
2020

2019

Dodeljena, vendar še ne pla!ana nadomestila, zbrana
za leto 2019

29.793,21

0

Dodeljena, vendar še ne pla!ana nadomestila, zbrana
za leto 2020

40.129,14

0

SKUPAJ

69.922,35

0

Po Pravilih o delitvi Kopriva zbrana nadomestila najprej razdeli med upravičene kategorije imetnikov pravic v skladu z določili 1. odstavka 31. člena ZKUASP:




 ngZk]_m,(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbgYnlgjb]
(v nadaljevanju tudi: avtorski del),
 ngZk]_m+(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbgarnYbYd[]
(v nadaljevanju tudi: izvajalski del),
 ngZk]_m+(nk]ecgd]clanfaegj_YfarY[abYe$cahj]\klYndbYbg
proizvajalce fonogramov in filmske producente(v nadaljevanju tudi:
proizvajalsko-producentski del).

Pri zbranih nadomestilih za avtorski del mora Kopriva za kategorije avtorjev, ki
so do nadomestila upravičeni, a še nimajo kolektivne organizacije, kot rezervacijo zadržati 7 % zbranih nadomestil za avtorski del. Pri tem avtorjem likovnih
del pripada ½, avtorjem fotografskih del pa ½ te rezervacije. Te rezervacije se
hranijo na računu KOPRIVE do ustanovitve ustrezne kolektivne organizacije
imetnikov pravic, ki v času oblikovanja rezervacij kolektivne organizacije še
nimajo.

Skupni znesek zbranih avtorskih honorarjev, vendar še ne dodeljenih
imetnikom pravic, po posamezni vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe in
poslovnih letih, za katera so bili zbrani
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
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Skupni znesek zbranih nadomestil, vendar še ne dodeljenih imetnikom pravic:
V EUR
Zbrana, vendar še ne dodeljena nadomestila za leto 2019

100.744,45

Zbrana, vendar še ne dodeljena nadomestila za leto 2020

744.122,49

SKUPAJ

844.866,94

Delitev za nadomestila, zbrana po prejetju poročil v 1. kvartalu 2021 za obveznosti zavezancev v letih 2019 in 2020, bo Kopriva po odštetju stroškov poslovanja opravila po do konca 2. četrtletja 2021, torej do 31. 06. 2021.

Razlogi če se nista izvedla dodelitev in izplačilo imetnikov pravic v
rokih iz 34. in 35. člena ZKUASP
Kopriva je dodelitev iz izplačilo nadomestil opravila v zakonsko predpisanih
rokih. Dodelitev in izplačilo nadomestil, zbranih po prejetju poročil v 1. kvartalu 2021 za obveznosti zavezancev v letih 2019 in 2020, bo Kopriva po odštetju
stroškov poslovanja opravila do konca 2. kvartala 2021.

Znesek nerazdeljenih avtorskih honorarjev in obrazložitev njihove
uporabe
Društvo Kopriva, k.o. v letu 2020 ni imelo nerazdeljenih avtorskih honorarjev.

Zneski, prejeti in plačani drugim kolektivnim organizacijam, pri čemer
morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti avtorskih pravic, vrsti uporabe
in posamezni kolektivni organizaciji
Vrsta pravice: pravica do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje svojega dela iz 37. člena ZASP, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge
lastne uporabe iz 50. člena ZASP.
Vrsta uporabe: Privatno in drugo lastno reproduciranje po 50. čl. ZASP
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Zneski nadomestil, ki so bili dodeljeni in izplačani kolektivnim organizacijam za posamezne upravičene kategorije imetnikov pravic, v skupni višini
2.497.226,89 EUR:
V EUR
40% AVTORJI

998.890,75

SAZAS

40,75%

407.047,99

Avtorji glasbenih del

AIPA

40,75%

407.047,99

Avtorji AV del

ZAMP

11,50%

114.872,43

Avtorji literarnih del

7,00%

69.922,35

Avtorji likovnih del

AIPA

50,00%

374.584,03

Izvajalci v AV delih

IPF

50,00%

374.584,03

Izvajalci glasbenih
del

AIPA

50,00%

374.584,03

Filmski producenti

IPF

50,00%

374.584,03

Proizvajalci
fonogramov

REZERVACIJA
30% IZVAJALCI

30% FILMSKI
PRODUCENTI in
PROIZVAJALCI
FONOGRAMOV

749.168,07

749.168,07

Seštevek nadomestil, ki so bila dodeljena in izplačana posameznim kolektivnim organizacijam:
V EUR
SAZAS
AIPA

407.047,99
1.156.216,05

ZAMP

114.872,43

IPF

749.168,07

Rezervacija za kategorije avtorjev, ki so do nadomestila
upravi!eni, a še nimajo kolektivne organizacije
SKUPAJ

69.922,35

2.497.226,89
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Znesek zaračunanih stroškov poslovanja drugim kolektivnim
organizacijam, pri čemer morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti
avtorskih pravic, vrsti uporabe in posamezni kolektivni organizaciji
Društvo Kopriva, k.o. drugim kolektivnim organizacijam ni zaračunalo stroškov poslovanja.

Znesek plačanih stroškov poslovanja drugim kolektivnim
organizacijam, pri čemer morajo biti ti podatki razdeljeni po vrsti
avtorskih pravic, vrsti uporabe in posamezni kolektivni organizaciji
Kopriva ni plačala stroškov poslovanja drugim kolektivnim organizacijam.

Znesek avtorskih honorarjev, razdeljen neposredno imetnikom pravic,
ki izhajajo iz druge kolektivne organizacije
Društvo Kopriva, k.o. imetnikom pravic, ki izhajajo iz druge kolektivne organizacije, avtorskih honorarjev neposredno ni razdelilo.

Transakcije s povezanimi osebami
V EUR
Naziv

Podlaga

Pla$ano

Zavod za uveljavljanje pravic
avtorjev, izvajalcev in producentov
avdiovizualnih del Slovenije, k.o.
(AIPA, k.o.)

Obra!uni nadomestil za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50.
!lena ZASP

1.156.216,05

Zavod za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.)

Obra!uni nadomestil za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50.
!lena ZASP

749.168,07

ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije,
k.o.

Obra!uni nadomestil za tonsko ali
vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji
privatne ali druge lastne uporabe iz 50.
!lena ZASP

114.872,43

Zavod za uveljavljanje pravic
izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.)

Pogodba o izvajanju administrativnotehni!nih nalog

98.344,21
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Povezane osebe, ki imajo vsaka po 1/3 glasovalnih pravic v skupščini kot organu upravljanja Društva Kopriva, k.o., so:




 RYng\rYmn]dbYndbYfb]hjYna[Ynlgjb]n$arnYbYd[]nafhjg\m[]flgn
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k.o., s sedežem na Dvorakovi
ulici 5, 1000 Ljubljana
 RYng\rYmn]dbYndbYfb]hjYna[arnYbYd[]nafhjgarnYbYd[]n^gfg_jYegn
Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI, 1000
Ljubljana.
 R9EHºR\jm]fb]Ynlgjb]nKdgn]fab]$c&g&$kk]\]]efYC]jkfacgnamda[a
10/a, 1000 Ljubljana

Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019, potrjene na Skupščini dne 9.9.2019, administrativno-tehnične naloge storitve za Koprivo kot zunanji izvajalec izvaja
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI, 1000 Ljubljana.

Povprečno število zaposlenih delavcev v poslovnem letu
Poslovno leto

Povpre$no število zaposlenih delavcev

2020

2

Poročilo o uporabi sredstev namenskih skladov
Društvo Kopriva, k.o. nima oblikovanih namenskih skladov.
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8. Poročilo o
izvedenih aktivnostih v
poslovnem letu
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OBJAVA SKUPNEGA SPORAZUMA V URADNEM LISTU
Skupni sporazum s Trgovinsko zbornico Slovenije, reprezentativnim združenje
uporabnikov avtorskih v smislu 44. člena ZKUASP, je bil objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije na dan 24. 1. 2020 (UL RS, 04/2020). Sporazum uvaja
sodoben tarifni sistem na področju tonskega in/ali vizualnega snemanja, ki se
izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe. Sporazum je dostopen na
spletni povezavi http://www.kopriva.si/sl/documents/
STIKI Z ZAVEZANCI
V prvem letu delovanja smo vzpostavili stike ter uredili razmerja z veliko večino zavezancev za plačilo nadomestila. Odnosi so korektni, zagotovili smo pravočasnost oddajanja poročil ter ustrezno plačilno disciplino. Edini postopek,
ki smo ga sprožili pri Tržnem inšpektoratu RS, je bil zaključen z ugotovljeno
kršitvijo šestega odstavka 48. člena ZKUASP. Zavezanec, zoper katerega je bil
uveden postopek, je kršitev delno odpravil, postopek se nadaljuje.
Leto je potekalo v znamenju vpliva epidemije covid-19 na poslovanje tako zavezancev kot Koprive. Višina zbranih nadomestil je namreč v veliki meri odvisna od uspešnosti poslovanja proizvajalcev in uvoznikov naprav in nosilcev,
ki omogočajo privatno reproduciranje. Ta je bila v povezavi s covid-19 odvisna
tako od globalnih gospodarskih tokov kot od ukrepov na domačem trgu. Zavezanci so se tako spopadali z vprašanji razpoložljivosti oz. dobavljivosti surovin
ter izdelkov na trgu, razpoložljivosti delovne sile, večmesečnega zaprtja trgovskih obratov, omejitev transportnih poti in logističnih procesov (npr. letalski,
ladijski in cestni prevozi; poštne oz. storitve dostavnih služb; upočasnjeni uvozni postopki; povečano povpraševanje po določenih izdelkih in neenakomerna distribucija le-teh na globalnem trgu), ipd.. Poslovanje mnogih zavezancev
je bilo v določenih delih leta resno ogroženo, spopadi z nepričakovanimi izzivi
pa so nekoliko upočasnili urejanje odnosov s Koprivo. Kljub temu so negativne
učinke covid-19 v določenih mesecih v naslednjih obdobjih spremljali pozitivni sunki, zato ocenjujemo, da takšna izrazita dinamika na letnem nivoju ni
bistveno ogrozila poslovnih rezultatov Koprive v njenem prvem letu zbiranja
nadomestil.
ZBIRANJE NADOMESTIL
V 2020 smo nadomestila zbirali tako za tekoče leto kot tudi za obdobje druge
polovice leta 2019. Iz tega naslova smo zbrali 2.514.366 EUR za obveznosti zavezancev iz leta 2020 ter 609.630 EUR za obveznosti zavezancev iz druge polovice
2019. Skupna vsota zbranih nadomestil v letu 2020 tako znaša 3.123.996 EUR.
STROŠKI POSLOVANJA
Stroški poslovanja v letu 2020 znašajo 340.487,89 EUR in v odnosu do zbranih
nadomestil predstavljajo 10,90% delež.
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DELITEV NADOMESTIL
V 2020 smo opravili štiri kvartalne delitve nadomestil in razdelili 2.497.226,89
EUR za leti 2019 in 2020.
V skladu s Pravili o delitvi zbranih nadomestil se dodelitev in izplačilo zbranih nadomestil opravljata kvartalno, in sicer z zamikom enega kvartala. Prvo
dodelitev je Kopriva tako opravila ob koncu drugega kvartala dne 30. 6. 2020,
drugo dne 20. 8. 2020, tretjo dne 30. 11. 2020, četrto delitev pa smo opravili dne
31. 3. 2021.
Zbrana nadomestila KOPRIVA dodeljuje in izplačuje med kolektivne organizacije, ki imajo dovoljenje za delitev nadomestila za tonsko in vizualno snemanje. Te organizacije pa v skladu s svojimi pravili poskrbijo za delitev nadomestila končnim imetnikom pravic.
Zbrana nadomestila Kopriva v skladu z določili 1. odstavka 31. člena ZKUASP
ter po pravilih o deltivi razdeli med naslednje upravičene kategorije imetnikov
pravic:






g) v obsegu 40% vsem kolektivnim organizacijam, ki predstavljajo avtorje,
pri čemer so deleži posameznih kolektivnih organizacij naslednji:
  ,($/-R<JM=FB=K9R9Kc&g&
  ,($/-9AH9$c&g&
  ))$-(R9EH%R<JM=FB=9NLGJB=NKDGN=FAB=$c&g&
  /hYk]rY\jacglj]r]jnY[abYrYcYl]_gjab]Ynlgjb]n$cakg\g
nadomestila upravičeni, a še nimajo kolektivne organizacije,
pri čemer avtorjem likovnih ter avtorjem fotografskih del pripada
vsakemu po ½.




h) v obsegu 30% vsem kolektivnim organizacijam, ki predstavljajo
izvajalce, katerih izvedbe so posnete na fonogramih ali na videogramih,
pri čemer so deleži posameznih kolektivnih organizacij naslednji:
  9AH9$c&g&af
  AH>$c&g&




i) v obsegu 30% vsem kolektivnim organizacijam, ki predstavljajo
proizvajalce fonogramov in filmske producente, pri čemer so deleži
posameznih kolektivnih organizacij naslednji:
  9AH9$c&g&af
  AH>$c&g&
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Preglednica do sedaj dodeljenih in izplačanih nadomestil v skupni višini
2.497.226,89 EUR.

40% 30% 30%
Avtorji

Izvajalci

SAZAS
407.047,99 €
Avtorji glasbenih del
ZAMP
114.872,43 €
Avtorji literarnih del
REZERVACIJA
69.922,35 €
Avtorji
likovnih del

Filmski producenti
in proizvajalci
fonogramov

AIPA
407.047,99 €
Avtorji AV del
AIPA
374.584,03 €
Filmski producenti

IPF
374.584,03 €
Proizvajalci
fonogramov

AIPA
374.584,03 €
Izvajalci v AV delih
IPF
374.584,03 €
Izvajalci glasbenih del
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PRAVNE ZADEVE
ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o. je tožbo, s katero je izpodbijalo dovoljenje Urada, v septembru 2020 umaknilo. Temu je sledil tudi vstop ZAMP v
članstvo Koprive.
Združenje SAZAS k.o. je sprožilo več postopkov, s katerimi neposredno ali posredno izpodbija dovoljenje Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: Urad) št. 31227-9/2017-68/102 z dne 26.7.2019. Gre za naslednje postopke:


 R\jm]fb]K9R9Kc&g&b]fYMhjYnfgkg\aê]fYkdgnadglgZgrgh]j
dovoljenje, ki ga je Urad izdal Koprivi. Zadeva se vodi pri Upravnem
sodišču pod opr. št. I U 1469/2019. Hkrati s tožbo je Združenje SAZAS k.o.
vložilo tudi zahtevo za izdajo začasne odredbe, ki pa jo je
prvostopenjsko sodišče zavrnilo (sklep opr. št. I U 1469/2019-25 z dne
1.10.2019), kasnejšo pritožbo Združenja SAZAS pa je zavrnilo tudi
Vrhovno sodišče RS ter pritrdilo sklepu prvostopenjskega sodišča o
zavrnitvi (sklep opr. št. I U 197/2019 z dne 12.11.2019).



 R\jm]fb]K9R9Kc&g&b]khjgadglm\amhjYnfakhgj$cak]ng\ahg\
opr. št. I U 610/2020 zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo št. 312-269/2019 z dne 10.3.2020, s katero je to zavrnilo
zahtevo Združenja SAZAS za ugotovitev ničnosti dovoljenja.



 R\jm]fb]K9R9Kc&g&b]khjgadglm\amhjYnfakhgj$cak]ng\ahg\
opr. št. I U 611/2020 zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj
in tehnologijo št. 312-269/2019 z dne 23.3.2020, s katero je to zavrnilo
zahtevo Združenja SAZAS za razveljavitev dovoljenja po nadzorstveni
pravici.



 RmhjYnfaekhgjgeghj&l&))1/'*(*(R\jm]fb]K9R9KrY`l]nYnhg_d]\
v listine iz spisa upravne zadeve 31227-9/2020, v kateri je pri izdaji
dovoljenja sodelovalo kot stranski udeleženec.

Navedeni postopki formalno v ničemer ne ovirajo poslovanja Koprive, saj je
dovoljenje Urada dokončno in s tem izvršljivo, Kopriva pa je kot kolektivna
organizacija z vsemi zakonskimi pooblastili dolžna in upravičena upravljati
pravice, kot izhajajo iz dovoljenja.
Kljub temu pa navedeni postopki predstavljajo nevšečnost v poslovanju in prispevajo k povišanju mase stroškov tako za Združenje SAZAS kot za Koprivo ter
druge kolektivne organizacije oz. udeležence v postopkih.
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7. Poročilo o poslovanju z
zunanjim izvajalcem
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Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019 administrativno-tehnične naloge storitve
za Koprivo izvaja Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, k.o. (IPF, k.o.).
V letu 2020 je zunanji izvajalec opravljal predvsem naslednja administrativna
dela, v zvezi z izvajanjem Pogodbe ter vezana na opravila iz 5. do 7. točke 1.
odst. 16. čl. ZKUASP: izvajanje nadzora nad zavezanci za plačilo nadomestila
za privatno reproduciranje, izdajanje računov zavezancem za plačilo nadomestila, zbiranje nadomestil in izterjave v imenu in za račun društva, obdelava
pošte, izdelava potrebnih analiz, poročil oz. gradiv, komunikacija z zavezanci,
komunikacija s poslovodstvom Koprive, mesečna poročila o delu za poslovodstvo Koprive, usklajevanje sestankov, nabava materiala, fotokopiranje in tiskanje ter vodenje arhiva, vodenje registra zavezancev, opis morebitnih težav, s
katerimi se izvajalec srečuje, skupaj s predlogi poslovodstvu društva za rešitev
le-teh.
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8. Informacije o zavrnjenih
dovoljenih za uporabo
avtorskih del iz
repertoarja kolektivne
organizacije
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Društvo Kopriva, k.o. ne podeljuje dovoljenj za uporabo avtorskih del, zato v
letu 2020 ni nobenemu uporabniku zavrnilo uporabe varovanih del iz repertoarja kolektivne organizacije.
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9. Izjave o nasprotju
interesov
IZ 29. ČLENA ZAKONA O
KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU
AVTORSKE IN SORODNIH PRAVIC
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
LUDVIK BAGARI
kot predsednik nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA,
k.o., Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 1.120,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 8.640,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
ANDREJ ŠTRITOF
kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 960,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 7.200,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
IGOR IVANIČ
kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 1.120,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 7.200,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
JERNEJ DIRNBEK
kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 1.120,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 7.200,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
METOD PEVEC
kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 1.120,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 7.200,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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ZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
KRISTIAN HREN
kot član nadzornega odbora kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije člana nadzornega odbora Društva
KOPRIVA, k.o., nimam nikakršnih osebnih ali drugih interesov v
Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi bili v nasprotju z opravljanjem moje
funkcije člana nadzornega odbora;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
a.
b.
c.
d.

Sejnine: 0,00 €
Nadomestilo za opravljanje funkcije: 0,00 €
Povračilo potnih stroškov: /
Druge ugodnosti: /

3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV
IZ 29. ČLENA ZAKONA O KOLEKTIVNEM UPRAVLJANJU AVTORSKE
IN SORODNIH PRAVIC
Spodaj podpisani
NIKOLA SEKULOVIĆ
kot poslovodja kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o., Kolodvorska 7,
1000 Ljubljana, matična številka 4094484000
izjavljam, da:
1. razen opravljanja funkcije poslovodje Društva KOPRIVA, k.o., nimam
nikakršnih osebnih ali drugih interesov v Društvu KOPRIVA, k.o., ki bi
bili v nasprotju z opravljanjem moje funkcije poslovodje;
2. sem v poslovnem letu 2020 od kolektivne organizacije prejel naslednje
bruto prejemke (v EUR, vključno z vplačili za dodatna pokojninska
zavarovanja, ter vse druge ugodnosti v kakršni koli obliki):
Plača: 39.498,00 €
Regres: 674,71 €
Povračilo hrane in prevoza: 1.817,16 €
Povračilo potnih stroškov: 17,76 €
Druge ugodnosti: uporaba prenosnega računalnika v službene
namene
3. od zunanjega izvajalca nisem prejel nobenih sredstev, povezanih z
opravljanjem dejavnosti zunanjega izvajalca za Društvo KOPRIVA, k.o.;
4. od kolektivne organizacije v poslovnem letu 2020 nisem prejel avtorskih
honorarjev oz. nadomestila;
5. ne obstaja katero koli dejansko ali morebitno nasprotje med mojimi
osebnimi interesi in interesi kolektivne organizacije ali med mojimi
kakršnimi koli obveznostmi do kolektivne organizacije in dolžnostmi
do katere koli druge pravne ali fizične osebe.

Datum: 04.06.2021

Podpis:
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10. Opis statusne oblike in
načina upravljanja ter
nadzora kolektivne
organizacije
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OPIS STATUSNE OBLIKE
Firma:
Skrajšano ime:
Sedež:
Telefon:
Fax:
Spletni naslov:
E-pošta:
Šifra dejavnosti:

Društvo KOPRIVA, k.o.
/
Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana
(01) 52 72 938
(01) 52 72 931
www.kopriva.si
info@kopriva.si
94.999 (dej. drugje nerazvrščenih članskih
organizacij)
Matična številka:
4094484000
Davčna številka:
88408272
Datum vpisa v sodni register: 30.12.2016
Pravnoorganizacijska oblika: Društvo
Poslovni račun:
SI56 0231 1026 3133 025, odprt pri NLB, d.d.
Zastopnik:
Nikola Sekulović, poslovodja

NAČIN UPRAVLJANJA TER NADZORA
KOLEKTIVNE ORGANIZACIJE
Organi upravljanja Društva Kopriva, k.o. so:




 kcmhêafY
 hgkdgng\klngaf
 fY\rgjfag\Zgj

Skupščina
Članica Društva KOPRIVA, k.o. je lahko kolektivna organizacija:




 camhjYndbYhjYna[]ae]lfacgn$cakgmhjYnaê]fa\gfY\ge]kladYaf
 cYl]jab]hg\]db]fg\gngdb]fb]rY\]dal]nl]_YfY\ge]kladY
(v nadaljevanju: dovoljenje za delitev) imetnikom pravic, katerih
pravice kolektivno upravlja, ter
 ca\jmlngcglcgd]clanfggj_YfarY[abghggZdYklarYmhjYndbYfb]hjYna[]
do nadomestila ter ob včlanitvi podpiše zavezo, da bo sredstva, prejeta
od društva kot kolektivne organizacije, razdelila in izplačala
upravičenim imetnikom pravic najpozneje v septembru v letu, v katerem
je sredstva od društva kot kolektivne organizacije prejela.
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Na skupščini imajo pravico do sodelovanja in glasovanja vse članice kolektivne organizacije. Vsaka članica ima en glas. Društvo KOPRIVA, k.o. ima na dan
31. 12. 2020 tri članice:




 9AH9$c&g&$
 AH>$c&g&l]j
 R9EH$c&g&&

Skupščina odloča o:













 khj]b]emklYlmlYafnkYcakhj]e]eZaklYlmlY3
 ae]fgnYfbm$jYrj]alna$hj]b]eca`l]j\jm_a`\]fYjfa`aff]\]fYjfa`
ugodnostih članov nadzornega odbora;
 hjYnada`g\]dalnarZjYfa`fY\ge]klad$\gcYl]ja`kgmhjYnaê]faae]lfaca
pravic;
 hjYnada`gmhgjYZaf]jYr\]db]fa`rf]kcgnrZjYfa`fY\ge]klad3
 hjYnada`ghgdalacandY_YfbYrZjYfa`fY\ge]kladnZYfêf]\]hgral]af
uporabi teh prihodkov;
 hjYnada`gkljgca`hgkdgnYfbY3
 mhgjYZaf]jYr\]db]fa`fY\ge]klad3
 hjYnada`gfYe]fkca`kcdY\a`3
 g\gZjalnar\jmaln]$mklYfgnalnahg\jmfa[]afhja\gZalna\]d]Yn
zunanjem izvajalcu;
 ae]fgnYfbmj]nargjbY3
 khj]b]emd]lf]_YhgjgêadY3
 hglj\alnahg_g\Z]rrmfYfbaearnYbYd[]eaffb]fa`khj]e]eZaf
o drugih vprašanjih iz zadnje alineje 1. odstavka 25. člena ZKUASP.

Poslovodstvo
Posle kolektivne organizacije samostojno in na lastno odgovornost vodi poslovodstvo, ki tudi zastopa in predstavlja kolektivno organizacijo. Mandat poslovodstva traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Naloge poslovodstva
opravlja Nikola Sekulović, ki je hkrati zastopnik kolektivne organizacije.

Nadzorni odbor
Skladno s 47. členom Statuta Društva KOPRIVA, k.o. ima nadzorni odbor 7 članov, ki jih na podlagi 44. člena Statuta Društva KOPRIVA, k.o. imenuje Skupščina, pri čemer so kategorije imetnikov pravic v Nadzornem odboru zastopane
po naslednjem ključu:




 Ynlgjkca\]d%+êdYfa
 arnYbYdkca\]d%*êdYfY
 hjgarnYbYdkcg%hjg\m[]flkca\]d%*êdYfY&
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Vsaka članica predlaga po enega člana Nadzornega odbora glede na imetnike
pravic, ki jih predstavlja po svojem dovoljenju za delitev. Združenje SAZAS,
še ni pristopilo k članstvu v Društvu Kopriva, k.o., zato še ni predlagalo člana
Nadzornega odbora glede na imetnike pravic, ki jih predstavlja po svojem dovoljenju za delitev.
Sestava Nadzornega odbora na dan 31.12.2020:






 Ynlgjkca\]d2
Metod PEVEC kot član izmed soavtorjev avdiovizualnih del
Kristian HREN kot član izmed avtorjev literarnih del
 arnYbYdkca\]d2
 B]jf]b<AJF:=CcglêdYfare]\arnYbYd[]n$cYl]ja`arn]\Z]kghgkf]l]fY
fonogramih
Ludvik BAGARI kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so posnete na
videogramih
 hjgarnYbYdkcg%hjg\m[]flkca\]d2
Igor IVANIČ kot član izmed proizvajalcev fonogramov
Andrej ŠTRITOF kot član izmed filmskih producentov

Predsednik nadzornega odbora je Ludvik Bagari.
Nadzorni odbor ima poleg nalog, določenih v 27. členu ZKUASP, še naslednje
pristojnosti:










g\dgêYghjYnada`ggZndY\gnYfbmln]_Yfb
\Yb]kg_dYkb]cfYcmhm$hjg\YbaYda`ahgl]cYefYf]hj]eaêfafY`
\Yb]kg_dYkb]cfYb]emhgkgbadYdarY_glYndbYfbmrYnYjgnYfbYrYhgkgbadY
\Yb]kg_dYkb]ckhj]b]emlYja^]gr&kcd]falnakcmhf]_YkhgjYrme$ca
določi tarifo

Nadzorni odbor je imel v letu 2020 sedem rednih sej.
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SKUPNI ZNESEK PLAČIL,

ki so ga v preteklem poslovnem letu od kolektivne organizacije prejeli
člani poslovodstva in člani nadzornega odbora, ločeno za vsako od teh
skupin oseb, vključno z vplačili za dodatna pokojninska zavarovanja in vse
druge ugodnosti v kakršnikoli obliki
Skupina

Skupni
znesek
pla$il

Bruto
prejemki

Povra$ilo
stroškov

Ostalo
(povra$ilo
stroškov
po PN)

Dodatna
pokojninska
zavarovanja

Druge
ugodnosti

&lani
poslovodstva

42.007,63

40.172,71

1.817,16

17,76

0,00

0,00

&lani
nadzornega
odbora

42.880,00

42.880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SKUPAJ

84.887,63

83.052,71

1.817,16

17,76

0,00

0,00

FIRMA OZIROMA IME TER SEDEŽ
POVEZANIH OSEB IN ZUNANJIH
IZVAJALCEV
Povezane osebe, ki imajo vsaka po 1/3 glasovalnih pravic v skupščini kot organu upravljanja Društva Kopriva, k.o., so:


 RYng\rYmn]dbYndbYfb]hjYna[arnYbYd[]nafhjgarnYbYd[]n^gfg_jYegn
Slovenije, k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI,
1000 Ljubljana.



 RYng\rYmn]dbYndbYfb]hjYna[Ynlgjb]n$arnYbYd[]nafhjg\m[]flgn
avdiovizualnih del Slovenije, k.o. - AIPA, k.o., s sedežem na Dvorakovi
ulici 5, 1000 Ljubljana



 R9EHºR\jm]fb]Ynlgjb]nKdgn]fab]$c&g&$kk]\]]efYC]jkfacgnamda[a
10/a, 1000 Ljubljana

Na podlagi Pogodbe z dne 22.8.2019, potrjene na Skupščini dne 9.9.2019, administrativno-tehnične naloge storitve za Koprivo kot zunanji izvajalec izvaja
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
k.o. (IPF, k.o.), s sedežem na Šmartinski 152/VI, 1000 Ljubljana.
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11. Poročilo neodvisnega
revizorja
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Deloitte revizija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 (0) 1 3072 800
Faks: +386 (0) 1 3072 900
www.deloitte.si

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA
članom DRUŠTVA KOPRIVA, k.o.
Mnenje
Revidirali smo priložene računovodske izkaze DRUŠTVA KOPRIVA, k.o. (v nadaljevanju »organizacija«), ki
vključujejo bilanco stanja na dan 31. decembra 2020, izkaz poslovnega izida in izkaz denarnih tokov za
tedaj končano leto ter pojasnila k računovodskim izkazom, vključujoč povzetek bistvenih računovodskih
usmeritev.
Po našem mnenju priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni
položaj organizacije na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano
leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju 'SRS').
Podlaga za mnenje
Revizijo smo opravili v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja. Naše odgovornosti na podlagi teh
pravil so opisane v tem poročilu v odstavku evizorjeva o govorno t za revizijo ra novo i iz azov. V
skladu s Kodeksom etike za računovodske strokovnjake, ki ga je izdal Odbor za mednarodne standarde
etike za računovodske strokovnjake (Kodeks IESBA), ter etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na revizijo
računovodskih izkazov v Sloveniji, potrjujemo svojo neodvisnost od organizacije in, da smo izpolnili vse
druge etične obveznosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Verjamemo, da so pridobljeni
revizijski dokazi zadostni in ustrezni kot osnova za naše revizijsko mnenje.
Druge informacije
Za druge informacije je odgovorno poslovodstvo. Druge informacije obsegajo informacije v letnem
poročilu, razen računovodskih izkazov in revizorjevega poročila o njih.
Naše mnenje o računovodskih izkazih se ne nanaša na druge informacije in o njih ne izražamo nobene
oblike zagotovila.
V povezavi z našo revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost prebrati druge informacije in pri tem
presoditi, ali so druge informacije pomembno neskladne z računovodskimi izkazi, zakonskimi zahtevami ali
našim poznavanjem, pridobljenim pri revidiranju, ali se kako drugače kažejo kot pomembno napačne.

Ime Deloitte se nanaša na združenje Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) in mrežo njegovih družb članic ter njihovih povezanih družb (skupaj: organizacija Deloitte). DTTL (imenovan tudi Deloitte Global) in
vsaka od njegovih družb članic ter povezanih družb so ločene in samostojne pravne osebe in druga drugi ne morejo nalagati obveznosti do tretjih oseb. DTTL in vsaka od njegovih družb članic ter povezanih družb je
odgovorna izključno za svoja dejanja in opustitve dejanj ter ne odgovarja za dejanja in opustitve drugih. DTTL sam po sebi ne opravlja storitev za stranke. Podrobnejše informacije najdete tukaj:
www.deloitte.com/si/about.
Deloitte je vodilni globalni ponudnik storitev revizije in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanja na področju tveganj in sorodnih storitev. Deloitte opravlja storitve za štiri od
petih najvišje uvrščenih gospodarskih družb na lestvici Fortune Global 500® in prek globalne mreže družb članic (skupaj imenovanih organizacija Deloitte) zagotavlja storitve v več kot 150 državah ter ozemljih. Več o
tem, kako približno 312.000 Deloittovih strokovnjakov dosega rezultate, ki štejejo, najdete na povezavi www.deloitte.com.
V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod skupnim imenom Deloitte Slovenija), članici Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne
družbe za strokovne storitve v Sloveniji in opravlja storitve revizije in dajanja zagotovil, davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja, svetovanja na področju tveganj in sorodne storitve, ki jih zagotavlja več kot
160 domačih in tujih strokovnjakov.
Deloitte revizija d.o.o. - Družba vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani - Matična številka: 1647105 – ID št. za DDV: SI62560085 - Osnovni kapital: 74.214,30 EUR.
© 2021. Za več informacij se obrnite na Deloitte Slovenija.

e na podlagi opravljenega dela zaključimo, da obstaja pomembna napačna navedba drugih informacij,
moramo o takih okoliščinah poročati. V zvezi s tem na podlagi opisanih postopkov poročamo, da:
so druge informacije v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi
so druge informacije pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi; ter
na podlagi poznavanja in razumevanja organizacije in njenega okolja, ki smo ga pridobili med revizijo, v zvezi
z drugimi informacijami nismo ugotovili bistveno napačnih navedb.

Odgovornosti poslovodstva in pristojnih za upravljanje za računovodske izkaze
Poslovodstvo je odgovorno za pripravo teh računovodskih izkazov v skladu s SRS in za tako notranje
kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih
izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.
Poslovodstvo je pri pripravi računovodskih izkazov organizacije odgovorno za oceno njene sposobnosti, da
nadaljuje kot delujoče podjetje, razkritje zadev, povezanih z delujočim podjetjem, in uporabo
predpostavke delujočega podjetja kot podlage za računovodenje, razen če namerava poslovodstvo
organizacijo likvidirati ali zaustaviti poslovanje ali nima druge realne možnosti, kot da napravi eno ali
drugo.
Pristojni za upravljanje so odgovorni za nadzor nad pripravo računovodskih izkazov in za potrditev
revidiranega letnega poročila.

Revizorjeva odgovornost za revizijo računovodskih izkazov
Naša cilja sta pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so računovodski izkazi kot celota brez pomembno
napačne navedbe zaradi prevare ali napake, in izdati revizorjevo poročilo, ki vključuje naše mnenje.
Sprejemljivo zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu s
pravili revidiranja, vedno odkrila pomembno napačno navedbo, če ta obstaja. Napačne navedbe lahko
izhajajo iz prevare ali napake ter se smatrajo za pomembne, če je upravičeno pričakovati, da posamič ali
skupaj vplivajo na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh računovodskih izkazov.
Med izvajanjem revidiranja v skladu s pravili revidiranja uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo
poklicno nezaupljivost. Prav tako:
Prepoznamo in ocenimo tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih izkazih, bodisi
zaradi prevare ali napake, oblikujemo in izvajamo revizijske postopke kot odzive na ocenjena
tveganja ter pridobivamo zadostne in ustrezne revizijske dokaze, ki zagotavljajo podlago za naše
mnenje. Tveganje, da ne bomo odkrili napačne navedbe, ki izvira iz prevare, je višje od tistega,
povezanega z napako, saj prevara lahko vključuje skrivne dogovore, ponarejanje, namerno
opustitev, napačno razlago ali izogibanje notranjim kontrolam.
Pridobimo razumevanje notranjih kontrol, pomembnih za revizijo, z namenom oblikovanja
revizijskih postopkov, ki so okoliščinam primerni, vendar ne z namenom izraziti mnenje o
učinkovitosti notranjih kontrol organizacije.
Presodimo ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in sprejemljivost računovodskih ocen
ter z njimi povezanih razkritij poslovodstva.
Na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov o obstoju pomembne negotovosti glede dogodkov ali
okoliščin, ki zbujajo dvom v sposobnost organizacije, da nadaljuje kot delujoče podjetje,
sprejmemo sklep o ustreznosti poslovodske uporabe predpostavke delujočega podjetja, kot
podlage računovodenja. e sprejmemo sklep o obstoju pomembne negotovosti, smo dolžni v
revizorjevem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v računovodskih izkazih ali, če so takšna

razkritja neustrezna, prilagoditi mnenje. Revizorjevi sklepi temeljijo na revizijskih dokazih,
pridobljenih do datuma izdaje revizorjevega poročila. Vendar kasnejši dogodki ali okoliščine lahko
povzročijo prenehanje organizacije kot delujočega podjetja.
Ovrednotimo splošno predstavitev, strukturo, vsebino računovodskih izkazov, vključno z razkritji,
in ali računovodski izkazi predstavljajo zadevne posle in dogodke na način, da je dosežena poštena
predstavitev.
Pristojne za upravljanje med drugim obveščamo o načrtovanem obsegu in času revidiranja in pomembnih
revizijskih ugotovitvah, vključno s pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki smo jih zaznali med našo revizijo.

DELOITTE REVIZIJA d.o.o.
Dunajska 165
1000 Ljubljana

asmina Mandžuka
Pooblaščena revizorka
Ljubljana, 4. junija 2021
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12. Poročilo
Nadzornega odbora
Društva KOPRIVA, k.o.
za leto 2020
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Nadzorni odbor Društva KOPRIVA, k.o., v skladu s 7. odstavkom 27. člena in 6.
odstavkom 40. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih
pravic (ZKUASP) podaja naslednje poročilo.

Splošni podatki
Nadzorni odbor je svoje delo opravljal skladno s pooblastili in pristojnostmi,
določenimi z zakonskimi predpisi, Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Društva KOPRIVA, k.o.
S sklepi skupščine se je oblikovala sestava nadzornega odbora v trenutni zasedbi:


 Ynlgjkca\]d2
1. Metod PEVEC kot član izmed soavtorjev avdiovizualnih del
2. Kristian HREN kot član izmed avtorjev literarnih del




 arnYbYdkca\]d2
  )&B]jf]b<AJF:=CcglêdYfare]\arnYbYd[]n$cYl]ja`arn]\Z]kg
posnete na fonogramih
2. Ludvik BAGARI kot član izmed izvajalcev, katerih izvedbe so
posnete na videogramih (predsednik nadzornega odbora)



 hjgarnYbYdkcg%hjg\m[]flkca\]d2
1. Igor IVANIČ kot član izmed proizvajalcev fonogramov
2. Andrej ŠTRITOF kot član izmed filmskih producentov

Zagotovljeno je z zakonodajo zahtevano enakovredno zastopanje vseh kategorij imetnikov pravic v Nadzornem odboru Društva KOPRIVA, k.o.
Z vstopom ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o. v članstvo Društva KOPRIVA, k.o. je bil v letu 2020 nadzorni odbor razširjen za člana predstavnika
imetnikov pravic izmed avtorjev literarnih del.

Delovanje nadzornega odbora in obseg
preverjanja vodenja kolektivne organizacije
v letu 2020
Ob polni odgovornosti za strokovnost in skrbnost odločitev je nadzorni odbor
Društva KOPRIVA, k.o. v letu 2020 zagotavljal profesionalne standarde in standarde dobre prakse nadzora poslovodstva pri vodenju poslov kolektivne organizacije in spremljal izvajanje sprejetih sklepov skupščine.
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Letno poročilo za poslovno leto 2020

V okviru postopkov vrednotenja učinkovitosti dela je imel nadzorni odbor v
letu 2020 sedem rednih sej, na katerih je za namen nadzora obravnaval tekoče
poslovanje kolektivne organizacije, ter skladno s pooblastili nadziral in obravnaval naslednje vsebine:
– poročila poslovodstva o poslovanju,
– promet, finančno stanje in posle, ki vplivajo na plačilno sposobnost
kolektivne organizacije Društvo KOPRIVA, k.o.,
– pripravo finančnega načrta za leto 2021,
– obvladovanje tveganj,
– področje mednarodnega sodelovanja,
– stanje na področju odprtih pravnih postopkov,
– zastopanje in zaščito pravnega interesa kolektivne organizacije ter
imetnikov pravic,
– razvoj privatnega reproduciranja.
Nadzorni odbor je na sejah v okviru postopka vrednotenja učinkovitosti dela
obravnaval svojo sestavo, poslovanje, potencialna nasprotja interesov posameznih članov, ter delovanje celotnega nadzornega odbora in tudi nadzor poslovodenja. Z namenom spremljanja dognanj s področja privatnega reproduciranja je nadzorni odbor odpiral razprave o razvoju avtorskega prava.

Končne ugotovitve
V okviru preverjanja letnega poročila nadzorni odbor podaja poročilo o obravnavi revidiranega Letnega poročila za leto 2020.
Letno poročilo je bilo izdelano v zakonitem roku in predloženo izbranemu neodvisnemu revizorju. Nadzorni odbor je ugotovil, da je revidiranje letnega poročila opravila pooblaščena revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., ki je 4. 6.
2021 izdala pozitivno mnenje.
Nadzorni odbor je med poslovnim letom 2020 preverjal vodenje in poslovanje
kolektivne organizacije v skladu z ZKUASP in akti Društva KOPRIVA, k.o., ter
ugotavlja, da je Društvo KOPRIVA, k.o. zastavljene cilje izpolnilo in na podlagi podrobne preveritve ocenjuje, da je Letno poročilo za leto 2020 sestavljeno
jasno, pregledno, v zakonitem roku, ter izkazuje resničen in pošten izkaz poslovanja.
Po končni preveritvi, na podlagi ugotovljenega, nadzorni odbor zavzema stališče, da k letnemu poročilu nima pripomb in potrjuje revidirano Letno poročilo
Društva KOPRIVA, k.o. za poslovno leto 2020.
Ljubljana 30. junij 2021

predsednik nadzornega odbora
Društva KOPRIVA, k.o.
Ludvik Bagari
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