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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 2018 година. 

Представена е сравнителна информация и за предходния период 2017г. Датата на изготвяне 

на отчета е 26.03.2019 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 2018 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 вътрешно създаден 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. 

 

12. Пенсионни и други задължения към персонала 

 

Сдружението не е разработвало програми за доходи след напускане на персонала. 
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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 2018 г. дълготрайните материални активи възлизат на 

906 хил. лева , от които: 

► Нематериални активи ( програмни продукти) – 11 хил. лв. 

► Сгради (офис на сдружението) – 881 хил. лв. 

► Машини, оборудване и апаратура – 12 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., от 

които са изцяло амортизирани и 16 хил. лв. програмни продукти придобити през 2018 г. 

 

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 2018 г. възлизат на 1256 хил. лева, в т.ч.: 

► Вземания от клиенти и доставчици – 988 хил. лв. 

► Други вземания – 268 хил. лв. 

 

2. Парични средства 

 

Паричните средства към датата на счетоводния баланс са в размер на 17532 хил. лева, от които: 

► В брой – 6 хил. лв.; 

► В разплащателни сметки – 11 020 хил. лв.; 

► В депозитни сметки – 6506 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 2018 г. на носителите на права възлиза на 4 246 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 16 860 хил. лева, от които: 

► Задължения към доставчици – 4 хил. лв.; 

► Задължения към персонала – 22 хил. лв.; 

► Осигурителни задължения – 29 хил. лв.; 

► Данъчни задължения – 118 хил. лв.; 

► Други задължения (разпределени и неразпределени авторски възнаграждения) – 16 687 

хил. лв. 

 

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

към 31.12.2018 г. възлиза на 5 975 хил. лв. 
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Общата сума, отнесена към носителите на права, но неразпределена между тях 

(неидентифицирани носители) през 2018 г. е в размер на 191 хил. лв. 

 

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

права през 2018 г.: 

 

1. Получени суми от други организации  

 

КЛИЕНТ ПОЛУЧЕНА 

СУМА 

УДРЪЖКА 

ЗА МА 

ДРУГИ 

УДРЪЖКИ 

СУМА ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ACUM 3810.10 381.01 13.70 3415.39 

AKKA 798.14 79.81 13.69 704.63 

AKM 1974.69 197.46 68.45 1708.76 

AMCOS 355.14 35.51 27.38 292.24 

APRA 3792.53 349.25 68.45 3074.82 

ARMAUTOR 333.49 33.35 0.00 300.14 

ARTISJUS 6099.45 609.95 13.69 5475.82 

ASCAP 6556.14 655.61 40.82 5859.71 

AUME 235.46 23.55 27.38 184.53 

BMI 5733.13 375.10 40.96 5317.07 

BUMA 1685.05 168.50 54.76 2843.71 

EAU 974.59 90.46 27.38 849.75 

GEMA 13677.31 1367.73 41.07 12268.51 

GLOBAL 212.93 21.29 13.69 177.95 

HDS 1087.11 108.71 27.38 951.02 

IMRO 658.68 65.87 27.38 565.43 

JASRAC 14633.25 1463.32 54.66 13115.26 

KODA 2573.40 257.34 41.07 2274.99 

LATGA 656.81 65.68 13.69 577.44 

MCPS 652.07 65.21 26.89 559.97 

MESAM 6372.47 637.25 13.69 5721.53 

ONGAKU 169.49 8.47 13.73 147.28 

OSA 1835.44 183.54 13.61 1638.29 

PRS 20501.68 2050.17 68.46 18383.05 

RAO 3488.12 348.81 23.10 3116.20 

S.I.A.E 4145.07 414.51 13.69 3716.87 
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SABAM 905.98 90.60 27.38 788.00 

SACEM 15470.83 1547.08 41.07 13882.67 

SAMRO 361.25 36.12 13.77 311.35 

SAZAS 4705.22 470.52 27.38 4207.31 

SGAE 3165.02 316.50 54.76 2793.76 

SOCAN 1613.01 161.30 54.76 1396.95 

SOKOJ 377.36 37.74 13.69 325.93 

SOZA 284.85 28.48 13.69 242.67 

SPA 1669.76 166.98 13.65 1489.13 

STEMRA 124.80 12.48 27.38 84.94 

STIM 6220.55 622.05 77.82 5520.68 

SUISA 18596.84 1859.68 55.61 16681.54 

 

2. Изплатени суми към други организации 

 

ИМЕ СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ УДРЪЖКИ ДОД ПЛАТЕНА СУМА 

АКМ 7104.44 338.31 6766.13 

ACUM  5287.02 396.52 4890.5 

AEPI 21717.48 2171.75 19545.73 

AMRA 32084.23 3057 29027.23 

APRA  8173.06 408.65 7764.41 

ARMAUTOR  1181.32 121.73 1059.59 

ARTISJUS 1327.77 132.78 1194.99 

ASCAP 326868.15 16254.91 310613.24 

BMI 318662.92 15933.15 302729.77 

BUMA 19941.16 997.04 18944.12 

GEMA 138812.67 6436.61 132376.06 

HDS Zamp 12924.08 0 12924.08 

IMRO 6163.5 560.32 5603.18 

KODA 5529.9 0 5529.9 

MESAM  87786.56 8778.65 79007.91 

MSG 16643.07 832.15 15810.92 

Paulina Golba  11905.42 595.27 11310.15 

PRS 287653.97 14247.85 273406.12 

RAO  21602.65 2160.27 19442.38 
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SABAM  1179.33 0 1179.33 

SAZAS 2550.65 127.53 2423.12 

SESAC 37485.2 1874.26 35610.94 

SGAE 32919.99 0 32919.99 

SIAE 40047.46 2002.37 38045.09 

SPA  529.6 52.95 476.65 

STEMRA 303.05 15.15 287.9 

STIM 60936.1 3046.8 57889.3 

SUISA 7558.16 377.91 7180.25 

Teosto 7369.06 368.45 7000.61 

TONO 2928.66 0 2928.66 

Two AM International LTD 5018.16 250.91 4767.25 

ZAIKS  576.88 28.84 548.04 

ZAMP Macedonia 5554.91 555.49 4999.42 

 

2. Дългосрочни задължения 

 

Няма отчетени дългосрочни задължения към датата на баланса. 

 

VІІІ. Капитал 

 

Сдружението няма регистриран капитал. 

Резервите на сдружението към 31 декември 2018 г. възлизат на 2151 хил. лв., от които: 

► Законови резерви – 1303 хил. лв.; 

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

 

От разпределения през 2018 г. във фондовете на сдружението са постъпили суми в размер на 

487 911 лв. 

 

ІХ. Доходи на персонала и управлението 

 

Към 31 декември 2018 г. средно-списъчния брой на персонала в сдружението възлиза на 35 

души. 

 

Годишното възнаграждение на членовете на управителния съвет и на изпълнителния 

директор за управление на дружеството възлиза на 92 832 лв.  
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Авторските възнаграждения, получени от членовете на управителния съвет – физически лица 

за 2018 г. са в размер на 17 961 лв. 

 

Х. Дарения 

 

През 2018 г. сдружението няма отчетени дарения. 

 

ХІ. Провизии 

 

Сдружението няма начислени провизии за покриване на задължения. 

 

ХІІ. Приходи 

 

Отчетените приходи за периода 01 януари – 31 декември 2018 г. са в размер на 8 276 хил. лева, 

от които: 

► Приходи от регламентирана дейност – 8 275 хил. лв., в т.ч.: 

 членски внос – 16 хил. лв.; 

 приходи от ползватели за ползване на авторски права – 7 974 хил. лв.; 

 други приходи – 285 хил. лв. 

► Финансови приходи – 1 хил. лв. 

 

Съгласно Правила за разпределение 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 2018 г. са както следва: 

 

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 3342 20% 668   2674 

Радиостанции 1644 20% 329  1315 

Препредаване 635 10% 63   572 

Търговия и 

туризъм 1137 10% 114 170 853 
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Дигитални 

права 205 10% 20  185 

Механични 

права 92 15% 14  78 

Кино 164 15% 25  139 

Концерти 507 20% 101  406 

Валута 248 10% 25  223 

СУМА 7974 16% 1361 170 6445 

 

Общата сума, отнесена през 2018 г. към носителите на права за авторски възнаграждения по 

вид използване, възлиза на 6 445 хил. лв. 

 

ХІІІ. Разходи 

 

Отчетените разходи са в размер на – 8355 хил. лева, от които: 

► Разходи за регламентирана дейност – 6613 хил. лева, в т.ч.: 

 други разходи (авторски възнаграждения) – 6613 хил. лв.; 

► Административни разходи – 1725 хил. лева, в т.ч.: 

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

 разходи за външни услуги – 344 хил. лв.; 

 разходи за персонала – 896 хил. лв.; 

 разходи за амортизации – 93 хил. лв.; 

 други разходи – 354 хил. лв.; 

► Финансови разходи в размер на 17 хил. лева. 

 

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 загуба в размер на 77 хил. лв.  

 

ХV. Сделки със свързани лица 

 

В сдружението няма отчетени сделки със свързани лица. 
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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 2018 г.; 

2. Отчет за дейността за 2018 г.; 

3. Доклад на одитора. 

 

 

26 март 2019 г. 

гр. София 
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AOK.nAA HA HE3ABI4CnMUA OAhTOP

Io
YN PAB]4TE'I H ],If, CbB ET

HA CHq My3UKAYTOP

rP.coo14f,

l.Mnenne

Hre raarpur,txrvre oAr4r Ha Qruancoaran or'{er Ha CHI-I My3]/KAYTOP, cbcronul ce or

cqeToBoAeH 6anaxc runn 31 AeKeMBpl4 2Ot8 r. , O.|ater 3a npt4xoAhTe h pa3xoAhTe, OTqer 3a

npOMeHhTe e CO6CreeHl4n KanATan A OTqeT 3a nap!4'{HrTe nOTOq 3a rOA14HaTa, 3aBbpgJBaqa Ha

Ta3r4 AaTa, KaKTO 14 nOsCHt4Te,nHt4Te npr4noxeHxn rum QrxaxcoarF oTqeT, BKrlp'{ TeIHO

o6o6qenoro onoBecrflBaHe Ha 3Hatll,lM Te cqeroBoAH]4 nonrrvru.

flo saue MHeHI,Ie, npHJoxeHHqr Qunancon ortler npeAcraBs AocroBepHo, B'bB BcEqKH

cbulecTBeHra acneKTx, QnHaHcoeoro c'bcTosHr4e Ha c,qpyxeHHeTo xrtlt 31 4ereunps 2018 r. s

HefoBHTe Quuancoeu pe3yJrTaTH O'r AefiHOCTTa H napHqHr.rTe My noToIIu 3a foALHaTa,

saBbpuBaUIa Ha Ta3r.r AaTa B C'boTBeTcTBHe C Haq[OHaIHrrTe CqeTOBOAHII Gratt4apr[/HCC/ '
npunoxuuu r EbJIraPus.

2.Eaaa ea uapa3flBaHe Ha MHeHr'Ie

Hrre H3B'bprxHxMe Ha:trlHA oAHT B c'borBercrBue c MexAyHapoAHI'ITe oAHTopcKI'l craHAaprH

(M0CJ. Haruure orroBopHocrH c'bulacHo re3l. craH.qaprl ca onHcaHL Aon'bIIHHTenHo B

pa3AeJra or Hauu.s AoxraA ,,orrosopHocrl Ha oAI'ITopa 3a oAllra ua Qr'rHaHcoaun orqer". Hue

cMe He3aBHCHMr.r Or c4ppxeuuero B c,boTBeTcTBHe c EruqHr.rg (oAeKc Ha npo<)ecuona.nuure

cqeroBoAlrrenr.r Ha Csgera 3a MexAyHapoAHL craHAaprH rlo eruKa 3a cqeroBoAHTenH

(Ko4exca Ha CMCEC), 3aeAHO c eTr.qH[Te sLlC:r.BaH s na 3axona 3a He3aBuc[M <[uHaUCOn

o4r.rr (3HOO), npunoxr,IMu no orHouIeHI,Ie Ha HaurHs o,qur Ha QnHaHcoaua orvet a Elarapua,
KaTO HHe ra3n'bJIHLIXMe H HaUrI,ITe Apyrn eTl',r'lHI.l oTroBopHocTH B c'boTBeTcTBIre c

H3r,rcKBaHgrrra ua 3H<DO t.t Ko4exca sa CMCEC. HHe c'llraMe, t{e oAr'ITopcxlrre Aoga3areJlcrBa,

noJrf{eHu or Hac, ca Aocrarb.IHn LI yMecrHlr, 3a Aa ocuryprr 6asa sa Halrlero MHeH[e.

3.Apyra unQoprrarlna, pa3JII{rrHa or QIrHaHcoBI{.fl orrrer n oAr{Topcxnr AoKJIaA
B'bpxy Hefo

P'bKoBo,4crBoro HocH orroBopHocr 3a Apyrara ruQopt''Iaqru. ,{pyrara uuQopuaqux ce cbcrol'l

or AoKJraA sa 4efinocrra, LI3rorBeH or p'bxoBoAcrBoro c'brJ'lacHo f,raaa ce4rura or 3arcona ga

cqeroBoAcrBoro, Ho He BKJIIoqBa QuuaHcoer'ra orqer H HaITIHTI oAHTopcxI'l AoKJIaA Bbpxy Hero.



HaueTo MHeHHe oTHOCHO QUHaUCOOT.TX O'rqeT He O6XSaUla ApyraTa r,rHrfopr'laqua lI HI{e He

H3pa3rrBaMe Kar(BaTo u 4a e <)optua Ha 3aKJIIoqeHHe 3a cHrJryHocT 6THOCHO Heq, ocBeH a6o He e

rr3pHirHo nocoqeHo B AoKJIaAa HLI L AO CTeneHTa, AO KOTITO e nocoqeHo.

B'bB Bpr,36a c HattLiA oAlrr Ha Qr,ruaHcoer'ra ofier, Ha[ara orroBopHocr ce c'bcrorl B ToBa Aa

npoqeTeM ApyraTa HHoopMal{rrl H no ro3I-r HaqI'IH Aa flpeI{eH]z.Mr Aaj{'u ra3]1. Apyra HHoopMa4Hs

e B cTiulecTBeHo Hec'boTBeTCTBr4e c Qunaucosun orueT url, c HaulHTe no3HaHI'tg, npHAo6xTH no

BpeMe Ha o[ura, vru rlo Apyr HaqnH I'I3rrexAa i4a c6A'bpxa c'bl{ecTBeHo HenpaBHJIHO

AOr{naABaHe. B ctytai.t qe Ha 6a3aTa Ha pa6oTara, Ko.sTo cMe I{3BbpIIHJIH, HHe AOCTXTHeM AO

3AKJIIOqCHHE, tIC C HANHqC C'bIIICCTBEHO HEIIPABI'I,IIHO AOKJIAABAHE B TA3H APYTA HHOOPMAI{US,

oT Hac ce Ir3IrcKBa Aa AoKJIaABaMe TO3H 0aKT'

HflMaMe KaxBo Aa AoKraABaMe B ToBa orHoIrIeHHe.

4,,{,ontanumetau ebnpocu, Koumo nocmaea sa AoKnaAeaHe SaKoHa 3a cqemoaoAcmeomo

B Aon'bnHeH[e Ha HauIHTe orroBopHocrH H AoKnaABaHe c'brracHo MOC, no orHo[IeHI'Ie Ha

AOKJTaAa 3a AefiHOCTTa, HLIe H31'bJIHI'IXMS I'I npgqeAypgTe, Ao6aBeHL K'bM I',I3HCKBaHI',ITe nO

MOC, crrlacHo ,,YxasaHHs orHocHo HoBL H pa3lrlupeHH oAHTopcKl'l AoKnaAH I'I KoMyHHKaIIUS

oT cTpaHa Ha oAHTopa" Ha npooecnoHanHaTa opfaHl{3al{Ls Ha perHcTpl'IpaHlrre oAHTopI'I B

E'brraprq,HHcruryra Ha AHnJIoMl.IpaHI'Ire eKcenepr-cqeroBoAI'IrenI{[l4AEC)". Tesu npoqe45ryu

Kacarrr upoBepKH 3a HarhqHero, Kalmo E npoBepKH Ha (bopMara H c'bAbpxaHl'Iero Ha ra3H

Apyra r,rHoopMaqHq c qeJI Aa HH nOAnOMOTHaT BT,B oOpMXpaHe Ha CTaHOBHII{e OTHOCHO TOBa

AanH Apyfara nHoopMaqlrrl BKJlrcqBa o[oBecrrBaHHrlTa H AoKnaABaHLrITa, npeABHAeHH B

faara ce4ua or 3axoHa 3a ct{eroBo.4crBoro, rrpHIoxltM B Er,nrapt,tr.

CmaHoaw4e ez,e ep63Ka c vJt. 37, aa. 6 om 3aKoHa 3a cqemoeodcmeomo

Ha 6agara na ugg'lpIxeHHTe npol{eAypq, HaIrIero craHoBHIl{e e, qe:

aJ I4Hrlopuaquxra, BKJIrcqeHa B ,4oxraAa 3a AefiHocrra 3a OIlHaHcoBara roAHHa, 3a Ko.ETo e

H3TOTBeH Qr.rnaucosua orqer, ca,orBercrBa Ha 0xHaHcoBI',I.E orqer'
6J AoxaaArr 3a AefiHocrra e H3rorBeH B ctorBercrBxe c [3IrcKBaHHrITa Ha fJIaBa ceAMa or

3aKoHa aa cqeroBo,q,crBoro.

S,Orronopnocrr{ Ha ptr{oBoAcrBoro 3a Qunanconr,la oruer

P'bKoBoAcrBoro Hocr.r orroBopHocr 3a u3rorBrlHero I'I AocroBepHoro npeAcraB.EHe Ha ro3H

rlunaHcoa orqer B c'r,orBercrBue c Haquouaanure cqeroBoAHl,l craHAapru , npunoxuMll B

Er.nrapur fi 3a raKaBa cucreMa 3a B'brpelneH KoHTpon, KaKBaro pT,KoBoAcrBoro onpeAenfl

xaro neo6xogur,ra 3a ocuryprlBaHe I.I3rorBrIHero Ha Ol,tHaHcoBH orrleru, KoLTo He c'bAcpxar
c'brqecTBeHu HenpaBuJrHu oTqHTaHHrI, He3aBI,lCI,MO Aann Ce AbJI)I(aT Ha I43MaMa UIH rpelxKa.

llpu usrorexne na QunaHcosr.rn orrler p'bKoBoAcrBoro HocH orroBopHocr 3a oI{eHrIBaHe

cnoco6Hocrra Ha Cgppxenraero Aa npoAbJlxu 4a QynxqHoHlrpa Karo AefrcrBalqo
npeAnpr.r.srrre, onoaectrnafixr.r, Koraro roBa e npI,IJIoxI,IMo, BGnpocH, cB'bp3aHl'l c

npeAnonoxeH[ero 3a AeficrBaulo npeAnpurrHe I] I,IsrIoJI3BaftKH cqeroBoAHara 6aga na

ocHoBara Ha npeAnonoxeHr.rero 3a 4eitcrnal4o npeAnpHrITHe, ocBeH aKo p'bKoBoAcrBoro He

B'b3HaMepqBa Aa nrrKBHAHpa flpyxecrnoro vru Aa npeycraHoen 4efinocrta My, ttrv ar<o

pbKoBoACTBOTO Ha npaKTraKa HrMa Apyra anrepHaTIrBa, ocBeH Aa nocTbnH rlo ro3H HaqIrH.



6.Orronopnocrrr Ha oAr{Topa 3a oAI{Ta na Qunanconufl orqer

HarxhTe r{en[ ca Aa noJr)AnM pa3yMHa cTeneH Ha CHIJpHOCT OTHOCHO TOBa AaI}I QUnancoouar

OTTICT KATO TI'UIO HC C'bA'bPXA C'bUIECTBEHI'I HCNPABHNHI'T OTI{HTAH}Ifl' HE3ABXCI'IMO AAJTI 

A'b,,rxaulu ce Ha H3MaMa Il.[H rpe rxa, a Aa v3AaAeM oAllropcxH 4ox-na4, rofiro Aa BKnIo'rBa

HarxeTo oAnTopcKo MHeHHe. Pasyuuara cTerIeH Ha cHrypHocT e BI,ICOKa CTeIIeH Ha CHIypHOCT,

HO He e rapaHqHfl, qe oAraT, n3B'bprxeH B c,boTBeTcTBI{e C'bc 3axona 3a He3aBHCHMI]fl QUUaUCOn

o4ur rE MOC, Br.rHarH ule pa3KpHBa C'brqecTBeHO He[paBHnHO OTTII'ITaHe, KOraTo TaI(oBa

c.br{ecTByBa. Henpanr.r.nxn oTquTaHrrq MoraT Aa B'b3HEKHaT B pesyJITaT Ha U3MaMa HJII{ IpelxKa

H ce cql,lTar 3a c'bIIIecrBeHI'I, axo 6u uorlo pa3yMHo Aa ce oqaKBa, qe re, caMocro'ITeJIHo HJIH

KaTO Cl,BKy[HOCr, 6nxa lror,'ru Aa oKar{aT BJrHrrHr.re B'bpxy LIKoHoMHqeCK}tTe peueHufl Ha

norpe6urear-rre, B3eMaHH B'b3 ocHoBa Ha ro3L tfuHaHcos orver'

KaTo .raCT oT oAHTa B cbOTBeTCTBHe C MOC, nse U3noJI3BaMe npOQeCrOUalua npel{eHxa H

:ana:nalre npoQecHoHa./reH cKenrHIIl'I3bM no BpeMe Ha L\eruq oAHT HHe c'blr{o raKa:

6.1. r.r4enrn<puqfipaMe H oIIeHsBaMe pI'IcKoBere or c'blqecrBeHH HenpaBHJIHH ofiHTaHH'I Ba'B

Quuancoeun oTt{eT, He3aBUCHMO AanV A'bJrXauI,}t ce Ha n3MaMa unH lpeuKa, paapa6oraaue u

I,I3nb'ItH,IBaMeoAI,TopcKHnpoqeAyp}IBoTfoBopHaTe3I4pl,lcKoBeH[on)AaBaMeoAnTopcKI4

AOKa3aTencTBa, KoHTO Aa Ca AOCTaTbqHr,r n yMecTHI'I, 3a Aa ocufyp.flT ocHoBaHLIe [6asal aa

Ha[reTo MHeHLre. Pucxtr Aa He 6.bAe pa3Kpr4To cbrrlecTBeHo HeIIpaBI,InHO OTqHTaHe, KOeTO e

pe3y,,ITaToTI,3MaMa,e[o-BHcoK,oTKoJIXoTopl,cKaoTcl,UIecTBeHoHeIIpaBunHoofiHTaHe,
KOeTO e pe3ynTaT oT rperxKa, rt raro H3MaMaTa Moxe Aa BK.IIrcqBa ra*Ho cnopaeyltaaane,

Sa.nuru<[uqr.rpaue, npeAHaMepeHL nponycKx, rt3flBreuur 3a B'bBexAaHe Ha oAI'ITopa B

3a6nyxAeHHe, Kaxro u npeHe6perBaHe IT,IIH 3ao6HKaJrsHe Ha B'brpeIrIHH't KoHTpoJI'

6.2. no.nyrararr.re pas6upaue 3a B,bTperxHr.ts r{oHTpoJI, HMaIq OTHOUeHHe K'bM OAIlTa, 3a Aa

pa3pa6orr.rM oAHropcI(H npoqeAypl'r, KoI'ITO Aa Ca noAxoAsu{H rIpL KoHKperHI',Ire

o6cTonre.ncrsa, Ho He c qen r,r3pa3rrBaHe Ha MHeHr,re oTHocHo eQexrlrenocrra Ha B'bTpe[HHfl

KoHrpon Ha.4pyxecrBoro.

6.3.oqenqsaMe yMecTHocTTa Ha U3nOr3BaHHTe CqeTOBOAHH IIOJII.ITHKII X pa3yMHocTTa Ha

cqeToBoAHHTe IIpu6nH3rrTenHH OqeHKU H CB'bp3aHHTe C TrrX OItOBeCTflBaHHf, HanpaBeHI4 oT

pt KOBoAcTBoTo.

0.6.4. 4ocruraue Ao 3axnrcqeHqe orHocHo yMecrHocTra Ha u3no,3BaHe or crpaHa Ha

p.bK9B6ACTBOTO Ha CqeToBoAHaTa 6a3a Ha ocHoBaTa Ha npeAnoJIoxeHLIeTO 3a AefiCTBaIqO

flpeAnpr,r.sTne t, sa 6asata Ha noJl)AeHHTe OAr,rTopcKr.r AoKa3aTeJICTBa, OTHOCHO TOBa AanX e

Hanuqe c'brqecTBeHa HecHfypHocT, oTHacsula ce Ao C.b6HTHH LIJ|:,1. yCjrtOBl1,A, XOn'rO 6r'rXa Uoun

Aa nopoArrT 3HaqHTerHH C.bMHeHHq OTHOCHO CnOCO6HOCTTa Ha CApyrI(eHueTo Aa IIpoA'bnxI.I Aa

Qyrixqr.ronrapa raro 4eficraaulo npeAnpr,rsTr.re. Aro sue AocTHfHeM AO 3aKIIOqeHIre, qe e

HanHIIec.blqecTBeHaHecHfypHocT,oTHacceH3HcKBaAanpHB,[eqeMBHI,IMaHneBoAHTopC(ruI
cH aoKraA K.bM CB.r,p3aHHTe c Ta3rI HecrlrypHocT onoBecTrBaHr-ra nrs QunaHcoBlt.s oTqeT urH B

c1yrafi ue Te3H orroBecTsBaHnrr ca HeaAeKBaTHH, Aa MOAtI$HqXpaMe MHeHHeTO CH. HarXI'ITe

3aX.{}oqeHH,IceocHoBaBaTHaoAHTopcKt,ITeAoxa3aTeJIcTBa,noJDAeHHAoAaTaTaHa
oArrTopcKl.rq Hr,r AoKJraA. Et4equ ct 6ntus. HJ|A ycnoBfifl o6aqe MoIaT Aa CTaHaT npUqI.IHa

flpl,rxecreoro 4a npeycraHoBr.r QynxquouNpaHero cl.r xaro 4eftcrBalqo npeAnpHsrue.

6.5.oqeu.analre qsnocTHoTo npeAcTaBrrHe, cTpyKTypa H cbA'bpxaHHe Ha Qr.rHancosur oruer,

BKJrroqHTeJ'rHO OnoBeCTrIBaHH.aTa, U Aan QUHaucoeu.rr ofieT npeACTaBrI ocHOBOnoIaraug{Te

3a Hero cAerKH u cr6urug no HaqIrH, Ko ro rlocru ra AocroBepHo npeAcraB.flHe,

Hxe KoMyHHKHpaMe c p'bKoBoAcTBOTO, HapeA c ocTaHaJILITe B',bIIpOCU, nraHHpaHxrl o6xsat u

BpeMeHaH3n,bJIHeHHeHaoAI,ITaHc'bI{ecTBeHI,TeKoHcTaTaIIuuoToAHTa,BKJIn.lI{TenHo



cbqecrBeHx HeAocralbqu B'bB B'brpeurHlls xoHTpon, Kouro IrAeHTHoHqHpaMe no BpeMe Ha

rr3B'bp[IBaHLC OT HaC OAHT.

,,ABecra oAhrrH/'OOA

OAHropcxo Apyr(ecrBo

CnaBXa BacrneBa Konesa Orroaopeu 3a oAhra :

CnaBxa Bacl,lneBa KonesaYnpaBxren
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