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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

МУЗИКАУТОР (наричано по-нататък още „сдружението”) е сдружение на композитори, автори 

на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно 

управление на авторски права. Сдружението извършва дейност с нестопанска цел в частна 

полза, свързана с музика и музикални издатели, имащи общи интереси, създадено на 

основание чл. 134 и следващите от Закона за лицата и семейството и чл. 40 от Закона за 

авторското право и сродните му права, което си поставя за цел да се бори за осигуряване на 

условия за по-ефективна закрила на тези интереси като осъществява колективното 

управление на авторските права на своите членове като събира, разпределя и изплаща 

съответните авторски възнаграждения. 

 

Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София, ул. Будапеща 17, ет. 4. 

 

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от председател г-н Ясен 

Козев, заместник-председатели Стоян Михалев и Васил Гюров и изпълнителен директор г-н 

Иван Димитров заедно или поотделно. 

 

ІІ. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ /СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС/ 

 

Финансовият отчет /счетоводния баланс/ на сдружението е изготвен на база Националните 

счетоводни стандарти приети в Р. България. 

 

Отчетният период за изготвяне на финансовия отчет е 1 януари – 31 декември 2017 година. 

Представена е сравнителна информация и за предходния период 2016г. Датата на изготвяне 

на отчета е 19.03.2018 година. Финансовият отчет е изготвен в хиляди левове и всички 

оповестени суми са в хиляди левове, освен ако изрично не е посочено друго. 

 

Финансовият отчет е изготвен въз основа на счетоводното предположение за действащо 

предприятие. На ръководството на дружеството не са известни обстоятелства, които да 

поставят под съмнение този принцип. 

 

ІІІ. ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 

През 2017 г. не са настъпили промени в счетоводните политики. 
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ІV. СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 

 

1. Общи положения 

 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на финансовия отчет, са 

представени по-долу. Счетоводните политики са определени от Управляващия орган на 

сдружението. Спазвани са принципите на историческа цена и действащо предприятие. 

 

При изготвянето на финансовия отчет са използвани някои счетоводни оценки и допускания. 

Те се базират на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на 

ръководството, но въпреки това реалните резултати могат да бъдат различни от тези оценки 

и допускания. 

 

Сдружението води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя официалните 

си финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. 

   

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на: 

► вярно и честно представяне;  

► текущо начисляване;  

► съпоставимост между приходи и разходи; 

► документална обоснованост; 

► предпазливост, т.е. отчитане на действителните финансови резултати; 

► съблюдаване принципа на действащо предприятие; 

► съблюдаване на предимството на съдържанието пред формата т.е стопанските операции 

се отчитат според тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност; 

► законосъобразно и достоверно отчитане на дейността. 

 

2. Сделки в чуждестранна валута 

 

Финансовият отчет е изготвен и представен в български левове, която е отчетната валута на 

сдружението. 

 

Сделките в чуждестранна валута, с изключение на тези за покупка и продажба на 

чуждестранна валута, се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като 

към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на БНБ към датата на сделката. 

Закупената чуждестранна валута се оценява по курс на придобиване. Продадената 

чуждестранна валута се оценява по курс на продажба. Приходите и разходите, които 

възникват при уреждането на тези сделки, както и от преоценяването на валутни позиции в 
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края на отчетния период, са признати в Отчета за приходите и разходите като 

“положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове”. 

 

На 1 юли 1997 г. в България е въведен Валутен борд. Съгласно него стойността на българския 

лев е фиксирана в съотношение към евро 1 EUR = 1.95583 лева. 

 

3. Приходи и разходи 

 

Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение под формата на парични средства. 

 

Посочените в отчета приходи от дейността са формирани от членски внос и постъпилите от 

ползватели авторски възнаграждения.  

 

Приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените разходи за нея. 

 

Разходите в сдружението се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите 

на начисляване и съпоставимост. 

 

По своята икономическа същност, отчетените разходи са за административното обслужване 

на сдружението и разходи по разпределени авторски възнаграждения. 

 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 

който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 

 

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи диференцирано и 

се състоят от лихвени приходи и разходи и други финансови приходи и разходи. 

 

4. Нематериални активи 

 

Един актив се признава и отчита като нематериален актив, когато отговаря на определението 

за такъв, при придобиването му може надеждно да се оцени и от използването му се очакват 

икономически изгоди. 

 

Първоначалната оценка на актива се извършва по себестойност. Тя включва покупната цена, 

мита и невъзстановими данъци, както и всякакви преки разходи, понесени от сдружението с 

цел подготовката на актива за използването му, като: 

► разходи по доставката на мястото, където ще се използва активът; 
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► разходи по доставката – като транспортни, куриерски и др.; 

► разходи за инсталиране; 

► разходи за хонорари на програмисти, консултанти, икономисти и други специалисти. 

 

Първоначалната оценка на вътрешносъздаден нематериален актив се получава като сбор от 

разходите, извършени в момента, в който активът за първи път е постигнал критериите за 

признаване – отговаря на определението за нематериален актив (установим нефинансов 

ресурс без физическа субстанция със съществено значение при употреба, от която се очакват 

икономически ползи), на цената на придобиване може да се направи надеждна оценка и се 

очакват икономически изгоди за сдружението.  

 

Амортизация се начислява чрез прилагане на линеен метод, като се използва полезния живот 

на актива, който за дружеството е както следва: 

► права върху интелектуална собственост – за срока на договора или разрешението; 

► права върху индустриална собственост – за срока на договора или разрешението; 

► програмни продукти – 2 години или срок на договора; 

► продукти от развойна дейност – до 5 години; 

► интернет-сайтове – за срока на договора. 

 

Избраният праг на същественост в сдружението е 700 лева.   

 

5. Дълготрайни материални активи 

 

Първоначалната оценка на всеки дълготраен материален актив става по цена на придобиване. 

Тази цена включва: 

► покупната цена, включително невъзстановими мита и данъци, включително произтичащи 

от непризнат данъчен кредит във връзка с извършените преки разходи; 

► всички разходи, които се отнасят пряко до привеждането на актива до мястото, където ще 

се използва, и в състоянието, в което ще се използва както е предвидено от ръководството 

на сдружението; 

► първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж, преместване на актива 

и възстановяване на площадката, когато сдружението е поело задължение за 

извършването на такива разходи. Тези разходи се представят като провизия. 

 

Разходи, които се отнасят пряко до придобиването на актива, са: 

► за подготовка на обекта, например при изравняване на терен, върху който ще се строи 

сграда; 

► за първоначална доставка и обработка – транспортни, за монтаж и други подобни; 
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► професионални хонорари – например на брокери, архитекти, инженери, адвокати, 

консултанти, нотариуси и други подобни. 

 

Разходи, които не се включват в цената на придобиване са: 

► разходи за пуск и други подобни предпроизводствени разходи; 

► начални оперативни загуби; 

► за обучение на персонала – за работа с нов актив, с нова категория клиенти; 

► административни и други общи разходи. 

 

Последващото оценяване на активите се извършва по цена на придобиване, намалена с 

натрупаната амортизация и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като 

разход и се представят в Отчета за приходите и разходите. 

 

Разходи, които ще доведат до увеличаване на бъдещите икономически изгоди от 

използването на актива се отчитат като текущи през периода, през който са направени. 

 

Амортизация се начислява чрез прилагане на линеен метод, като се използва полезния живот 

на актива, който за сдружението е, както следва: 

► сгради и съоръжения – 25 години; 

► машини и оборудване – 3,33 години; 

► автомобили – 4 години; 

► компютри и мобилни телефони – 2 години; 

► други – 6,67 години. 

 

Избраният праг на същественост в сдружението е 700 лева. 

 

6. Задължения към персонала по социалното и трудово законодателство 

  

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите във СНЦ МУЗИКАУТОР 

гр. София се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на 

действащото осигурително законодателство и на индивидуалните трудови договори на 

сдружението. 

 

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 

персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.  
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Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на 

ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното 

лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс.  

 

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени 

възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен 

фонд. 

 

Към сдружението няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.  

 

Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, 

в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и 

разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след 

приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки).  

 

7. Обезценка на активите на сдружението  

 

Към датата на съставяне на баланса сдружението преразглежда балансовата стойност на 

активите си с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е 

обезценена. 

 

Сдружението прави индивидуална преценка за всеки актив и в случаите, когато 

възстановимата стойност на даден актив е по-ниска от неговата балансова стойност, то 

последната следва да бъде намалена и сумата се отчита като загуба от обезценка. 

 

Възстановимата стойност е по-високата стойност от нетната продажна цена и стойността в 

употреба на един актив. 

 

8. Финансови активи 

 

Финансови активи са парични средства и следните категории финансови инструменти: 

кредити и вземания, първоначално възникнали в сдружението; финансови активи, държани за 

търгуване; финансови активи, държани до настъпване на падеж и финансови активи, обявени 

за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от 

намеренията на сдружението. 

 

Финансовите активи се признават на датата на сделката. Това става първоначално по 

себестойност, равна на даденото за вложението, вкл. разходите по извършване на сделката. 
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Отписването на финансов актив става когато се реализират правата, настъпи отказ от правата 

или изтече срокът за реализиране на правата. 

 

9.  Данъци от печалбата 

 

Текущи данъчни активи и/или пасиви представляват вземания или задължения към бюджета, 

които се отнасят за текущия период и представляват надвнесен или дължим данък върху 

печалбата, при условие, че сдружението извършва търговска дейност. Те се изчисляват като 

се прилага текущата данъчна ставка на база облагаемия доход за годината. 

 

Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставки съгласно 

данъчното законодателство, действащо за периодите, в които се очаква активът да се 

реализира или пасивът да се уреди. Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят 

компенсирано във финансовия отчет. 

 

Пасиви по отсрочени данъци се представят в пълен размер. Активи по отсрочени данъци се 

признават до степента, до която е вероятно да има бъдещи данъчни печалби, срещу които 

активът да се реализира. 

 

10. Парични наличности и парични еквиваленти 

 

Сдружението представя като парични наличности своите налични пари в брой или в 

безсрочни депозити. Парични еквиваленти са краткосрочни, високо ликвидни вложения, 

които са лесно обратими в парични наличности. 

 

11. Капитал 

 

Сдружението е с нестопанска дейност и няма законово изискване за регистриране на капитал.  

 

В сдружението се формират следните резерви: 

► законови резерви, получени в резултат на отчетените за съответния период печалби или 

загуби (дефицит или излишък); 

► други резерви (вътрешни фондове на дружеството), акумулиращи средства съгласно 

Правилата за разпределение на авторските възнаграждения, приети от Общото събрание 

на сдружението. 
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12. Пенсионни и други задължения към персонала 

 

Сдружението не е разработвало програми за доходи след напускане на персонала. 

 

13. Финансови пасиви 

 

Финансовите пасиви на сдружението включват: възникнали първоначално в сдружението 

пасиви (търговски и по финансов лизинг); финансови пасиви, държани за търгуване и 

финансови пасиви, държани до настъпване на падеж. 

 

Финансовите пасиви се класифицират съобразно целта при поемането им. Оценяват се 

първоначално по себестойност, равна на справедливата стойност на полученото за 

вложението, вкл. всички разходи по сделката. 

 

Последваща оценка на финансовите пасиви е по амортизируема стойност, с изключение на 

държаните за търгуване, които се оценяват по справедлива стойност. 

 

Сдружението отписва финансов пасив, когато погаси задълженията, настъпи отмяна на 

задълженията или изтече срокът за уреждане на задълженията. 

 

Получените банкови заеми се признават по сумата, подлежаща на плащане. Лихвите по 

заемите се отчитат като текущи финансови разходи. Таксите за управление на дългосрочни 

заеми се разсрочват пропорционално на времева база за срока на заема. 

 

14. Провизии, условни активи и условни пасиви 

 

Провизиите, представляващи текущи задължения, произтичащи от минали събития, 

уреждането на които се очаква да породи необходимост от изходящ паричен поток от ресурси, 

се признават като задължения на сдружението. 

 

Сумата, призната като провизия, е най-добрата приблизителна оценка на изходящите парични 

потоци от ресурси, необходими за уреждане на задължението. 

 

Провизиите се преразглеждат всяка година към датата на баланса и при необходимост 

стойността им се коригира. 

 

Сдружението не отчита в баланса условни активи и условни пасиви, а ги представя извън 

баланса. 
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V. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ 

 

1. Дълготрайни материални активи 

 

В счетоводния баланс към 31 декември 2017 г. дълготрайните материални активи възлизат на 

972 хил. лева , от които: 

► Сгради (офис на сдружението) – 951 хил. лв. 

► Машини, оборудване и апаратура – 19 хил. лв. 

► Други ДМА (офис обзавеждане)– 2 хил. лв. 

 

Избраният праг на същественост при отчитане на дълготрайните материални активи е 700лв.  

 

За отчитане на амортизацията се използва линеен метод. Амортизационните норми са 

следните: 

► Сгради – 4% 

► Машини и оборудване – 30% 

► Компютри и софтуер – 50% 

► Други дълготрайни материални активи – 15%. 

 

2. Нематериални активи 

 

В сдружението има нематериални активи (програмни продукти) в размер на 76 хил. лв., които 

са изцяло амортизирани. 

 

3. Инвестиционни имоти 

 

В сдружението няма отчетени Инвестиционни имоти. 

 

4. Дългосрочни финансови активи 

 

В сдружението няма отчетени дългосрочни финансови активи. 
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VI. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ 

 

1. Вземания 

 

 Отчетените вземания към 31 декември 2017 г. възлизат на 2200 хил. лева, в т.ч.: 

► Вземания от клиенти и доставчици – 2040 хил. лв., от които 188 хил. лв. с изтекъл давностен 

срок.  

► Други вземания – 160 хил. лв. 

 

2. Парични средства 

 

Паричните средства към датата на счетоводния баланс са в размер на 14958 хил. лева, от 

които: 

► В брой – 27 хил. лв.; 

► В разплащателни сметки – 8429 хил. лв.; 

► В депозитни сметки – 6502 хил. лв. 

 

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки, 

съответно в лева и във валута.  

 

Общата сума, изплатена през 2017 г. на носителите на права възлиза на 5 064 хил. лв., като 

плащанията се извършват след всяко разпределение през цялата година. Честотата на 

разпределенията е определена в Правилата за разпределение на сдружението.  

 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

1.Краткосрочни задължения 

 

Краткосрочните задължения са в размер на 14536 хил. лева, от които: 

► Задължения към доставчици – 69 хил. лв.; 

► Задължения към персонала – 16 хил. лв.; 

► Осигурителни задължения – 2 хил. лв.; 

► Данъчни задължения – 82 хил. лв.; 

► Други задължения (разпределени и неразпределени авторски възнаграждения) – 14605 

хил. лв. 

 

Общата събрана, но неотнесена към носителите на права сума за авторски възнаграждения 

към 31.12.2017 г. възлиза на 4 964 хил. лв. 



12 

 

Общата сума, отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях 

(неидентифицирани носители) през 2017 г. е в размер на 179 хил. лв. 

 

Информация за връзките на сдружението с други организации за колективно управление на 

права през 2017 г.: 

 

1. Получени суми от други организации  

 

КЛИЕНТ ПОЛУЧЕНА 

СУМА 

УДРЪЖКА 

ЗА МА 

ДРУГИ 

УДРЪЖКИ 

СУМА ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

AKKA/LAA 220,38 22,04 13,69 184,65 

AKM 1950,22 195,02 27,38 1727,82 

APRA 2025,83 202,58 68,45 1754,8 

ARTISJUS 6208,35 620,84 13,68 5573,83 

AUME 359,81 35,98 41,07 282,76 

BUMA 3978,33 397,83 54,76 3525,74 

GEMA 27976,39 2797,64 68,45 25110,3 

HDS ZAMP 2631,49 263,15 27,38 2340,96 

KODA 1343,03 134,3 27,38 1181,35 

LATGA 290,62 29,06 13,69 247,87 

MESAM 6304,66 630,47 41,07 5633,12 

SABAM 1609,65 160,96 27,38 1421,31 

SACEM 16771,73 1677,17 41,07 15053,49 

SGAE 2232,09 223,21 54,76 1954,12 

SIAE 9022,03 902,2 13,69 8106,14 

SOCAN 3888,56 388,86 54,76 3444,94 

SOKOJ 46698,73 4669,87 46,71 41982,15 

STEMRA 205,79 20,58 27,38 157,83 

TEOSTO 2902,75 290,27 27,38 2585,1 

TONO 534,92 53,49 13,69 467,74 

UCMR - ADA 25822,33 2582,23 25,82 23214,28 

ACUM 4619,5 461,95 13,57 4143,98 

ARMAUTHOR 1010,13 101,01 13,6 895,52 

ASCAP 1566,84 156,68 13,64 1396,52 

BMI 4140,25 414,02 54,65 3671,58 

CASH 178,57 17,86 13,76 146,95 
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JASRAC 9117,94 911,79 54,78 8151,37 

Marsel Cellier 6955,93 418,01 27,45 6510,47 

MCPS 2084,38 208,44 27,38 1848,56 

NCB 135,96 13,6 13,66 108,7 

OSA 6183,65 618,37 40,9 5524,38 

PRS 22657,22 2265,72 82 20309,5 

RAO 6035,84 603,58 27,36 5404,9 

SODRAC 308,9 30,89 13,66 264,35 

SPAUTORES 253,24 25,32 13,59 214,33 

STIM 5211,13 521,11 82,03 4607,99 

ZAIKS 9259,5 925,95 40,97 8292,58 

SUISA 16110,17 1611,02 28,19 14470,96 

 

2. Изплатени суми към други организации 

 

ИМЕ СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ УДРЪЖКИ ДОД ПЛАТЕНА СУМА 

GEMA 108658,97 5432,95 103226,02 

ACUM 10944,18 820,81 10123,37 

AKM 25270,16 1263,68 24006,48 

AMRA 4748,63 237,43 4511,2 

AMUS 2852,35 285,24 2567,11 

APRA 24743,85 2474,39 22269,46 

ARMAUTHOR NGO 3608,57 360,89 3247,68 

ARTISJUS 801,96 80,2 721,76 

ASCAP 352079,86 17604 334475,86 

BMI 328097,16 16404,86 311692,3 

BUMA 10648,16 530,87 10117,29 

GEMA 82384,36 4119,22 78265,14 

HDS - ZAMP 8056,02 0 8056,02 

JASRAC 10993,71 1099,37 9894,34 

KODA 12328,47 0 12328,47 

MESAM 64681,38 6272,95 58408,43 

MSG 22482,56 2248,26 20234,3 

OSA 6183,97 618,26 5565,71 

PAULINA GOLBA MUSIC 13816,99 690,85 13126,14 
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PRS 753448,22 38045,44 715402,78 

RAO 33752,77 3360 30392,77 

SABAM 18938,24 946,91 17991,33 

SACEM 133613,77 6773,14 126840,63 

SACM 5710,35 571,04 5139,31 

SAYCO 16541,19 1654,12 14887,07 

SESAC 17670,24 883,51 16786,73 

SGAE 17394,2 0 17394,2 

SIAE 72847,05 3641,9 69205,15 

SOCAN 31615,69 3161,57 28454,12 

SOKOJ  48750,1 4872,68 43877,42 

SPAUTORES  767,36 76,74 690,62 

STEF 28665,52 2866,55 25798,97 

STIM 40952,55 2047,63 38904,92 

SUISA 5992,74 299,64 5693,1 

TONO 5535,12 0 5535,12 

UBC 1390,78 139,08 1251,7 

UCMR - ADA 18340,1 1834,01 16506,09 

ZAIKS 3151,35 157,57 2993,78 

ZAMP 5453,34 596,69 4856,65 

 

2. Дългосрочни задължения 

 

Няма отчетени дългосрочни задължения към датата на баланса. 

 

VІІІ. Капитал 

 

Сдружението няма регистриран капитал. 

 

Резервите на сдружението към 31 декември 2017 г. възлизат на 2284 хил. лв., от които: 

► Законови резерви – 1303 хил. лв.; 

► Други резерви (фондове на сдружението) – 848 хил. лв.; 

 

От разпределения през 2017 г. във фондовете на сдружението са постъпили суми в размер на 

426 056 лв. 
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ІХ. Доходи на персонала и управлението 

 

Към 31 декември 2017 г. средно-списъчния брой на персонала в сдружението възлиза на 34 

души. 

 

Годишното възнаграждение на членовете на Управителния съвет и на изпълнителния 

директор за управление на дружеството възлиза на 83 853 лв.  

 

Авторските възнаграждения, получени от членовете на управителния съвет – физически лица 

за 2017 г. са в размер на 30 343 лв. 

 

Х. Дарения 

 

През 2017 г. сдружението няма отчетени дарения. 

 

ХІ. Провизии 

 

Сдружението няма начислени провизии за покриване на задължения. 

 

ХІІ. Приходи 

 

Отчетените приходи за периода 1 януари – 31 декември 2017 г. са в размер на 7321 хил. лева, 

от които: 

► Приходи от регламентирана дейност – 7320 хил. лв., в т.ч.: 

 членски внос – 17 хил. лв.; 

 приходи от ползватели за ползване на авторски права – 7202 хил. лв.; 

 други приходи – 101 хил. лв. 

► Финансови приходи – 1 хил. лв. 

 

Съгласно Правила за разпредение на сдружението, от постъпилите приходи от ползватели на 

авторски права, се удържа процент за административна издръжка, който е различен според 

вида използване.  

 

Приходите от авторски права по вид използване, сумите за издръжка и отчисленията за 

авторски възнаграждения през 2017 г. са, както следва: 
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ВИД 

ИЗПОЛЗВАНЕ 

ОТЧЕТ КЪМ 

31.12.2018 В 

ХИЛ. ЛВ. 

% ИЗДРЪЖКА 

СЪГЛАСНО 

ПРАВИЛА ЗА 

РАЗПР. 

ЗА 

ИЗДРЪЖК

А В ХИЛ. 

ЛВ. 

ДРУГИ 

УДРЪЖКИ 

СЪГЛАСНО 

ПРАВИЛА 

ЗА РАЗПР. 

АВТОРСКИ 

ПРАВА ЗА 

РАЗПР. В 

ХИЛ. ЛВ. 

Телевизии 2726 20% 545   2181 

Радиостанции 1889 20% 378   1511 

Препредаване 592 10% 59   533 

Търговия и 

туризъм 989 10% 99 148 742 

Дигитални 

права 102 10% 10   92 

Механични 

права 80 15% 12   68 

Кино 294 15% 44   250 

Концерти 273 20% 55   218 

Валута 257 10% 26   231 

СУМА: 7202 16% 1228 148 5826 

 

Общата сума, отнесена през 2017 г. към носителите на права за авторски възнаграждения по 

вид използване възлиза на 5 826 хил. лв. 

 

ХІІІ. Разходи 

 

Отчетените разходи са в размер на – 7374 хил. лева, от които: 

► Разходи за регламентирана дейност – 5973 хил. лева, в т.ч.: 

 други разходи (авторски възнаграждения) – 5973 хил. лв.; 

► Административни разходи – 1378 хил. лева, в т.ч.: 

 разходи за суровини и материали – 38 хил. лв.; 

 разходи за външни услуги – 295 хил. лв.; 

 разходи за персонала – 801 хил. лв.; 

 разходи за амортизации – 84 хил. лв.; 

 други разходи – 160 хил. лв.; 

► Финансови разходи в размер на 23 хил. лева. 
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Административните разходи на сдружението се покриват от удържаните суми за издръжка от 

приходите от ползватели на авторски права, от членски внос и от натрупаните излишъци от 

минали години. 

 

ХIV. Данъци  

 

Отчетеният финансов резултат към 31 декември е дефицит в размер на 53 хил. лв.  

 

ХV. Сделки със свързани лица 

 

В сдружението няма отчетени сделки със свързани лица. 

 

ХVI. Условни активи и пасиви 

 

В сдружението няма условните активи и пасиви. 

 

XVII. Заведени съдебни дела от и срещу сдружението  

 

Сдружението има заведени дела срещу ползватели за неплатени авторски възнаграждения 

(съгласно предоставена от адвокатите и юристите на сдружението справка). 

 

Приложения: 

1. Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Паричен поток за 2017 г.; 

2. Отчет за дейността за 2017 г.; 

3. Доклад на одитора. 

 

 

19 март 2018 г. 
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A.finaqauufl 3a cmonaHcKama deduocm
1. Apyru nnaulaHue

Bcnqro nflaulaHtafl 3a cronaHcxa 4eftnocr
E.Hemeu napuqeH nomoK om cmonaucxa deiluocm
lV. Hanr.rHocr Ha napxqHu cpeAcrBa B Kpas Ha nepxoAa 14958 14740

V. hsueHeHre Ha napx rtHure cpeAcrBa npe3 neproAa z'.|-8 579

fara:19.03.2018r
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cnPABKA 3A HETEKylqr4TEGlnrOTpArAXU ;lrrraU KbM 31.'r2.2017 r.

na CHH MY314KAYTOP

Orqerxa croixocr xa f[A Auopruaaqra

noKa3arenH

B HaqanoTo
Ha neplroAa

HA

nocTEn],l,lrT
e npe3

nepuoAa

HA

t13ne3rrT
e npe3

nepxoAa

B Kpas Ha

nep1,loAa

B HAqAIOTO
HA

nepuoAa

HA

nocTLnl,lnl,l
Te npe3
nepxoAa

HA

1,l3re3JItlT

e npe3
nepxoAa

B Kpan Ha

nepMoAa
Eanaxcoea
croiHocr e

Kpar Ha

neploAa

t. Heuarepuanxt arrneu

1
Ilpo4yrrn or pa3BofrHa

AefHocr
B.T.r.i.npoyqBaHe Ha

np poAH[

2

Kouqecmu,nareurn,n14qeH3
t4h,TlproBcKr4
MapKn,nporpaMHI
n poAyr(Tr4 to 76 to 76
B.T. r.1

fiporpauun
npoAyfi14,BKnloqITenHo
paspa6.no cron. HaqtaH 76 t6 tb 76
Aaropcrr r Ap.npaBa
Bbpxy pasBneKaTenHI

,nuTep.I Ap.
4 TbproBcKa penyraLltac

Ilpe4ocraeeHr aaa+ca A

HeM.aKThBr4 B npoqec Ha

r3rpa)(AaHe
B.T.q.npeAocTaBeHh
aBaHcl4

6 fipyrr gunrorpa xr
HEMAT,AKTl/,IBt4

76O6qo no rpyna I 75 76 76

-II

II

IIII



ArnrorpaiHr
MaTeprarHl,l al(T,lBl.l

.

9511 750 729 70 799'1 7501 3eMu u crpaAu -
3eMx

951'1 750 729 701 750CtpaAu Hexrn6ulHrl
CrpaAu xunxu.lH14

Crpa,q, crc cMeceHo
npeaHa3Ha9eHre

57 13 2 68 1972 17 2 87
2

Maurt4Hu npou3BoAcrBeHo
o60pyABaHe x anaparyPa

3 CBopaxeH,re

33 235 1

Apyrx A!nrorpaiHx
Marep anHI aKTuar4 35

4

TpaHcnoprH14

cpeafiBa(aBToM06unl,l)
5

6

npeAocraBeHu aBaHcx r,r

MaTep.arrnBx B npoqec Ha

rcrpax(qaHe

B.T,q npeaocTaBeHu
ABAHCT

9722 1 A72 818 84 2 900't 857 17O6qo 3a rpyna ll

Arn rocpo,r H x

OxHaHcoBx arIxBt.l

Apyru 3aeMo

O6qo 3a rpyna lll
Orcpo,rel|r AaHrqn
O6qo 3a rpyna lV

':;:-'\176 9722 '1 948 894 84 )1 933 17
o6u.lo

t/tor *

ooAAara: '19.03.2018r Ct craBI,t
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AOKIAA HA HE3ABl4Cl4Mhfl oAhroP

l.Mnenue

Hre r3B'bpul4xMe oAhr Ha Quuaucoann orqer Ha CHI-[ My3I4KAVTOP' cucronq ce or

cqeroBoAeH 6aaasc run 31 4exeruapn 2Or7 r. , OTqeT 3a npl4xoAxTe h pa3xoA[Te, oTqer 3a

npoMeHure a co6craeHhn RanATan n orr{er 3a naprqHr'ire noroqr4 3a roAxHara' 3aB'bptuaaqa Ha

Ta3h Aara, KaKTo 14 nof,cHhre.nHhre nph'lolxeHl4f, rtnn $rHancoarf orqer' Bxltlot{hrenHo

o6o6qesoro onoBecrnaaHe Ha 3Haq'4Mrre cqeroBoAHh nonATuRA'

llO HarUe MHeHae, npI4IOxeHlirIT <fnHaHCOr OTqeT npeAcraBfl AocToBepHo' B'bB BcHqKH

cbqecrBeHH acnexTlr, Qnnauconoto t"t'o"'" na CgpSorenr'rero rllt 31 4exenspttZ0lT r' u

HeroBHTe QuHauconu pe3yJITarH or 4efinocrra u nap'IqHHTe My noroqr' 3a roAI'IHara'

3aB'bpuBarqa Ha ra3H Aara B c'borsercrBue c Haquona'nnure crreroBoAur.r craEgapru/HCC/ '
npuloxnuu n El rtapkts,

2.Eaaa ea uePa3flBaue Ha MHeHrre

Hne uantputuxue Haurus oAl.rT B C'boTBeTCrsue c Mex4SlHapoAHHTe oAHTOpCKI'I CTaHAapTH

(lvloC). Hauure orroBopHocrH c'brJlacHo re3H craHAaprH ca oIII,tcaHl4 Aon'bnHHTerHo B

prro-, or Halxuq 4or'ni4 ,,orroaopHocrl'I Ha oALTopa 3a oAI'ITa ua SunauconuR orqer"' Hue

cMe He3aBHcHMH or CAp]rfieHHero B c'borBercrBHe c ErH'IltH.s KoAeKc Ha npoQecuouanuure

c.{eToBoAr.rTeIH sa c.reera 3a MexAyHapoAHu cTaHAapTH no eTHKa 3a crIeToBoAHTenI'I

[Kogexca na CMCECJ, 3aeAHo c erLrIHHre H3I'ICKBaHHI Ha 3axoHa 3a He3aBHcI'lM <]uuaucor

o;1ur (3HOOJ, npfinoxHMH no orHorreHHe Ha Hallrl'ls oAHT Ha rfuHaucoeua oTrer n Elarapua'

Ka'I,o HHe I,I3II'I,JIHl,txMe I,I HaIxHTe ApyrH eTI,II{HI, oTroBopHocTI, B c.boTBeTcTBI,Ie c

,r3HcxBaHLIqra na 3HOO n Ko4exca sa CMCEC Hhe cq/raMe' qe oAuropcxnre Aona3arellcrBa'

no,rrteHn OT HaC, Ca AOCTaT'LqHL H yMecTHlt,3a Aa ofilrypar 6a:a sa HalreTo MHeHIle'

3,flpyra HHQopMaqus, pa3JII'IqHa or OlrxaHcoBrm orrrer r,r oArrropcxnfl AoIUraA

Bbpxy Hero

pr,xono4crnoro Hocg oTfoBopHocT 3a ApyIaTa r'rnQopr.'raqux. ,{pyrara r'rxQopnaqr.rn ce clcror'I

or AoKnaA 3a AeHocrra, u3rorBeH or plKoBoAcrBoro c'brJlacHo flana ce4r'la o'r 3axoHa sa

crieToBoAcTBOTO, HO He BKJrroqBa $unaucosltn oTqeT 1I HaIIlI4fl OTqHTOpCKH AOKJIaA B'bpxy Hero'

Ao
YnPABt4TErlHHf CTTBET

HA CHq Mv3t4KAvTOP

rP.cool4R



Haurero usense orHocHo QllraHcoana ofier He o6xnaqa Apyrara Iln<fopuaqnn u HlIe He

;;;r;;;r"; KaKBaro r'r 4a e rlopr''ra Ha 3aKnmqeHl'Ie 3a cl{rypHocr orHocHo Hes' ocBeH aKo He e

nspuvHo nocoqeHo B AOIUIaAa HX I'I AO CTeneHTa' Ao Koqro e rocoqeHo'

Bra uptsxa c HaIIr[q oAHT Ha QuHancoeun orqer' Halrlara orroBopHocr ce c'bcrolt B ToBa Aa

npor*", opvarra unrfopuaqum no ro3I'I HaqHH Aa npel{eHHM AaJIII Ta3I'r Apyra rzuQopuaqur

eBc'bll{ecTBeHoHeCEoTBeTcTBuecQnrrarrcoenaoTqeTHJII,IcHaIIIl,ITen03HaHIt.fl,npu4o6uruno
BpeMe Ha oA.,Ira, vmu no Apyf """ "t'"*4a Aa cBA'bpxa sbulecrBeHo He[paBLnHo

l'o*r"n""r". s clyrafi're rr,6i'"" Ha pa6orara' Korro cMe H3B'bpuru.lru' HEe AocrurHeM Ao

3aKJrloqeHHe, rre e Hanuqe cblqecrBeHo HenpaBI'IIIHO AOKnaABaHe B Ta3L Apyra uurpopltaqur',

or Hac ce H3HcKBa Aa AoKJIaABaMe roaa Qaxr'

Hnlraue xarno 4a AoKJIaABaMe B ToBa orHouIeHt,te'

4,AonbJrHumeJuu aunpocu, Koumo nocmaes ga dorutadeane Saxo*a 3a cqemoeoAcmsomo

B Aon'bnHeHl,te Ha HaIITHTe orroBopHocrt't I'r AoKJraABaHe c-r,r;lacHo MOC' no orHoIIreHEe Ha

AoKJIaAa aa 4efinocTra, HLe H3rI'bJIHHxMe Ir npoqeAypuTe' 4o6aoeuu K'tM l'3I'IcKBaHHTe Iro

MOC, ctrlacgo ,,yKa3aHI'Iq orHocHo HoBI'I u pa3uHpeHl'l oAI'ITopcKI'I AoKnaAlr H KoMyHI-IKaIIu'l

o" a"pnrn n, o4rtopr" Ha npoQecuouanHara opraHlt3al{H'I Ha perficrpupaHl'ITe oAlrropl't B

El.nrapua,I4ucruT)rra Ha AHnnoMI,IpaH,ITe excenepT-cqeToBogl,reau(l,lAECJ,.. Tesu npoqe45pt,t

Kacasr npoBepKn 3a HaJIHqHero, KaKTo H npoBepl{H ua <fopr'aata H c'bA'bpxaHl'Iero Ha ra3u

4pyra unQopr''raqnq c qer Aa Hu noAnoMorHar BTJB rfopr'aupane Ha craHoBl'Iqe orHocno roBa

a"r, apyart" ltuQopr'raqrEa BKJIIoqBa onoBecr'aBaHl'Isra H AoKnaABaHHsra' npeABI'IAeHI'I B

ira"" .L4"a o, 3aroHa 3a ct{eroBoAcrBoro' IrpHnoxI.M e Elarapua'

Cmanoeur4e ez,e ep'BKa c qJl' 37, aa' 6 om 3axoua sa cqemoeodcmoomo

Ha 6aeara Ha usg'bplxeHure apoqeAypl'I, Hauero craHoBI'lqe e' qe:

a) Hutlopruaqunra, BKJIIoqeHa B AoKJIaAa aa gefiuocrra aa Quuauconara roAHHa' 3a Koflro e

' 
usrlrseH 4rlHaHcoBl4q orqer, c'borBercrea na Qlrnanconuc ofier'

6J ,{oxna4lr aa 4efiuoc,ra e }r3rorBeH B csorBercrBlle c H3tacl(BaH}lrra na frasa ceAMa or

3axona aa c'{etoBoAcrBoro'

5.O'rroropnocrr{ Ha pbl(oBoAcrBoro 3a QrrHaHcoB[.t orqer

Pl(oBoAcTBoTo HocI,I oTroBopuocT 3a },3IoTBqHeTo I,I AocToBepHoTo npeAcTaBfHe Ha To3I,

$uuaucon orqer B c'borBercrBue c HaquoHa-nuure crleroBo'q'Hl4 craHAaprH ' npI,noxI'IMI'I B

Erarapur H 3a raKaBa cl4creMa 3a BlrpellreH KoHTpoJI' KaI(Baro pbKoBoAcrBoro onpeAerfl

xaro neo6xo4llt"ta 3a ocurypsBaHe ll3rorB.sHero na rfnnanconu orqerll' KoHTo He cbAapxar

c'bulecTBeHI.r HenpaBH,[HL OTT{I'ITaHH', He3aBLCI',IMO AaJIH Ce A'bI}I(aT Ha H3MaMa I{nIl rpeurKa'

IIpH H3rorBsHe na QunaHcoen.a orqer p'bKoBoAcrBoro HocH orroBo!Ho:]-:a :^X:Ti"'"
cnoco6HocTTa Ha CAp},ry(eHHeTo Aa IIpoAbJIxu 4a r|yHxql,toHl,Ipa KaTo AeHcTBaIqo

;;".^rp;;;;", onog"ct""'fi*', Koraro roBa e rpnnox,.Mo' Banpocu' cBtp3aHu c

npeAnonoxeHuero 3a AeicrBau{o npeAflpl4qrfie r'r sgnoregafiKu Cr{eToBoAHara 6asa Ha

ocHoBaTa Ha npeAnoJroxeHneTo 3a 4eficreaulo flpeAnpll,lTl4e' ocBeH axo p'bKoBoAcTBOTO He

B'b3uaMepflBa Aa JIHKBITAupa flpprectnoto HII'I Aa flpeycranonu 4efinoc,ra My' uJIu axo

pLKOBOACTBOTO Ha IrpaKT}rKa HsMa Apyra anTepHarLBa' ocBeH Aa rIocT"bIru no To3I'I HaqHH'



6.Orronopnocrr.r Ha oAI{Topa 3a oAI{Ta Ha t}unancouua orue'r

HauruteqeancaAanoJlJ^IHMpa3yMHacTeneHHacutypHocToTHocHoToBaAaJIHt}rruarrcooNxr
oTqeT KaTO qgno He clA'bpxa cbI4ecTBeHH HerIpaBI'IJIHH OTq[TaHIlfl' He3aBHCI',lMO AaJIH

A'bJrxaqH ce Ha H3MaMa I'Inu rpe[rKa, r Aa H3i4aAeM oAI'ITopcKH 4ox-na4' xofi'ro Aa BKn[oqBa

t"*uro o4raopcKo MHeHHe. Pa:yr'ttrara creneH Ha cl{rypHocll e BucoKa creneH Ha cl{rypHocr'

HoHeerapaHI{I,l,,qeoAHT,H3Bt,pueHBc'boTBeTcTBlleclc3axorragaHe3aBHCI4MH'r|uHaucon
o4u'r n MOC, BIrHarI{ u{e pa3KpHBa cbu{ecrBeHo HerIpaBHlIHo orql4TaHe' xoraro raKoBa

c'bulecrByBa. Henpanu.nuu ortlHTaHHs Morar Aa B'b3HuKHar B pe3ynrar Ha H3MaMa HrH rpeuKa

Hcecqhrar3ac'blqecrBeHl'I,arco6uuor.nopa3)rN'HoAaceoqaKBa'qere'caMocroqreJlHoIJII'I
Karo c'bBKynHocr, 6uxa rurornr'r Aa oKaxar BrI.IsHLe B'bpxy uKoHoMI'IqecKETe peureHHs Ha

norpe6ure.nnte, 93eMaHI't B'b3 ocHoBa Ha ro3I'I Qunancoa orver'

KarO .{aCr oT OALITa B c't,oTBeTCTBIre C MOC, sue H3nOJI3BaMe npOQeCUOuaaHa npel{eHKa I'I

3ana3BaMe npo$ecnouaaeH cl(eIrTLqH3'bM no BpeMe Ha qenu.a o4ll:: Hue clulo taxa:

6,1. uAenru0urlrlpaMe H ol{eHsBaMe pHcKoBere or c'bulecrBeHH HenpaBI'lJlHH orql{TaHHs BBB

QHHaHcoBurorqer,He3aBI'IcllMoAanI'IAanxaql,IceHaH3MaMaI'IJIHrpelxKa'paapa6ornaueu
r.r3rrr,rrHrrBaMe oAHTOpCI{I.I flpoqeAypl{ B OT|OBOp Ha re3l'l pHcKoBe H nor)AaBaMe oAI'ITOpCKIT

Aoxa3arencrBa, KoHTo Aa ca Aocrarbr{Hl H yMecrHH, 3a Aa ocr'trypsr ocHoBaHI'Ie (6asa] aa

Hauero MHeHI,Ie. Pr'rcxlT 4a ue 6'l4e pa3KpI'ITo cblr{ecrBeHo HenpaBunHo orql'ITaHe' Koero e

pe3yJITaT OT Ir3MaMa, e no-BHCOIi OTKOJIKOTO pHCKa OT C'blqecTBeHo HenpaBunHo oTqt'ITaHe',

Koeroepe3yrrarorrpelllKa,r'riixaroH3MaMaraMoxeAaBKJlloqBarafinocnopasyunsaue'
Qa.nuruQraqr'rpane, npeAHaMepeHH nponycrll, tz.3ttBr,erur 3a B'bBexAaHe Ha oAnropa B

:a6ayxgeHue, xaxro N npeue6pereaHe I'Iau eao6ItKaJt'IHe Ha B'brperrIHI'Is KoHTpon'

6.2. noayrasaue paa6upane 3a B'brpeuHls KoHTpoJl, HMaul orHoueHHe I(6M oALTa' 3a Aa

paspa6orutt oAHropcKu rlpoqepJpu, KolITo Aa ca noAxoAqu{H npl't KoHKperHHre

o6croxreacrna, Ho He c r{en H3pa3rrBaHe Ha MHeHIre oTHocHo eQexrnenocrra Ha B'bTpeuHI'Is

xoHrpoa Ha {PPxecrBoro.

6.3.oqeulnalte yMecrHocraa Ha H3nor3BaHI'ITe cqeroBoAHI'I noJIHTHKH I'I pa3yMHocrra Ha

cqeroBoAHHTe npr.r6ausurenHu oII,eHKH t'I cB6p3aHHTe c rlx onoBecrsBaHuq' HanpaBeHh oT

pt KoBoAcTBOTo.

6.4. 4ocrrralte Ao 3axrloqeHlte orHocHo yMecrHocrra Ha H3noJI3BaHe or crpaHa Ha

p'bKoBoAcrBoro Ha cqeroBoAHara 6aea na ocHoBara Ha npeArlo'oxeHHero 3a 4eficrnaqo

npa4nprrrra u, ua 6asara Ha [onJAeHHTe oALTopcKH Aoxa3areJlcrBa' orHocHo roBa AanH e

Hanrrqe c'btqecrBeHa HecHrypHocr, orHacsqa ce no c't6uTun u]rtht ycnroBvls' xollT o 6uxa uorau

Aa nopoArlT 3HaqHTeJIHL c'bMHeHurI orHocHo cnoco6soctra ua C4pyxeunero Aa npoA'bnxu Aa

<)yHxqr.ronupa xaro 4efrcreal4o npeArlpusrl'Ie' Axo nue AocrHrHeM Ao 3aIUIrcqeHHe' qe e

HaJrHqe c'bulecrBeHa HecHrypHocr, or Hac ce I'I3HCKBa Aa npHBnetleM BHHMaHI{e B OAI'ITOpCKH'{

cHAoKnaAK'bMcBt,p3aHHTecTa3uHecuIJryHocTofloBecT,IBaHuxe'r,aQnuaucoBu,IoTqeTI,UIHB
cnrlafr.{eTe3HonoBecTflBa]H:lllf caHeaAeKBaTHu,4ar'rogra<|r,rqupaMeMHeHueTocI,I.Ha[HTe

3axrroqeHuq ce ocHoBaBaT Ha OATITOpCKI'ITe AoKa3are'crBa, noJI)AeHI',I AO Aarara Ha

oAHTopcKn, HI,t AoKJIaA. Elgeul*r ct'6utsg An ycnoBlln o6aqe Morar Aa craHar npriqHHa

,{ppxecreoto 4a npeycraHoau QyHKIIHoHIlpaHero cu xato 4efictsaqo flpeAnpI'IflTI'Ie'

6.5.oqeuqsar"le qrnocrHoro IlpeAcraB,He, crpyKTypa H ctAbpxaHne ua tlnHauconnr orver'

BKJrroqHTeJtHo onoBecrfBaHu.sr a' vt Aanu QuHaucoeuar ofier npeAcraBs ocHoBonoraraulHTe

3a r{ero cAenKH vt ct6utus no HaqHH, xoiro nocrr'rra gocroBepHo npeAcraBqHe'

HHe I(oMyHtIKHpaMe c p'bKoBoAcrBoro, HapeA c ocraHaJIHTe Bbrrpocu' [JIaHHpaHHs o6xgar H

BpeMeHaH3n'bJIHeHHeHaoAHTaHcbUlecTBeHI,ITeKoHcTaTaqI-IHoToAIlTa,BKJIIotIHTenHo



c'buIecTBeHH HeAOCTaT'bI{H B'bB B',bTpeuHllfl KoHTpOJI, KOITTO UAeHT[(b[qupaMe no BpeMe Ha

H3B',bplxBaHHrI OT HaC OAITT.

,rABecta o4rrrur" OOfl

OAxropcKo APYxecrBo

cnaBKa BacxreBa eBa OTroBopeH 3a oAhra :

C,naBKa Bacx.neBa KoneBa
YnpaBxren

Coorr, yn.nerpa 10 A ,oQrc1

Aara:07.06.2018 r.

Perr4crprpaH oArlrop N9 360/95r
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