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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 

ПРОФОН-ДКУППЗ е дружество, създадено през м.октомври 1998г. Дружеството 

е със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Цар Асен № 77. Съдебната 

регистрация на дружеството е от 1998 г., решение №4778 /1998  г. на СГС. Последните 

промени в Устава на дружеството и в органите на управление са вписани в регистъра на 

търговските дружества с решения № 24/15.06.2015 г. и № 25/05.01.2016 г. 

 

1.1. Управление 

 

ПРОФОН ДКУППЗ има едностепенна система на управление с управителен 

съвет от 9 членове. Председател на УС е Станислава Армутлиева. Дружеството се 

представлява и управлява от Изпълнителния директор София Щерева. 

 

Към 31.12.2015 г. общият брой на персонала в дружеството по категории 

работници и служители е, както следва: 

• Административен персонал: 7 (31.12.2014 г.: 6); 

• Експерти  и специалисти, обслужващи  ползватели и правоносители: 9 

(31.12.2014 г.: 9); 

• Оператори: 6 (31.12.2014 г.: 7). 

 

 1.2. Предмет на дейност и нормативна основа 

 

 ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, създадено по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му 

права (ЗАПСП). Сдружението осъществява своята дейност в частна полза, въз основа на 

действащото в страната законодателство, Устава и оперативните решения на 

управителните органи. Членовете на ПРОФОН са едни от най–големите и авторитетни 

продуценти – независими продуценти и лицензианти на световни звукозаписни компании 

. 

В съответствие с чл. 40 от ЗАПСП, ПРОФОН ДКУППЗ е регистрирано като 

дружество на две категории правоносители: 

• продуценти на звукозаписи и музикални видеозаписи; 

• артисти – изпълнители на музикални изпълнения.  

ПРОФОН ДКУППЗ разрешава срещу възнаграждение различните видове 

използване на правно-защитен репертоар и разпределя събраните за това възнаграждения 

между съответните правоносители. Прехвърлените му от членовете на дружеството права 
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се преотстъпват от ПРОФОН за разпространение чрез публично изпълнение; излъчване 

по безжичен път; предаване и препредаване на записи и включените в тях изпълнения по 

кабел; предлагане по безжичен път или чрез друго техническо средство на достъп на 

неограничен брой лица до записи или част от тях по начин, позволяващ този достъп да 

бъде осъществен от място и по време избрано от всяко от тях. При презапис за лично 

ползване дружеството има право да събира и компенсационни възнаграждения по чл. 26 

от ЗАПСП. Това са различни източници на средства за разпределяне от ПРОФОН, като за 

всеки отделен тип използване на права, дружеството договаря размера на дължимите 

възнаграждения и сключва договори с широк кръг ползватели: радио-телевизионни и 

кабелни оператори, собственици на заведения за хранене и развлечения, кафетерии, 

вериги магазини, интернет-медии и др. Съгласно ал. 3 на чл. 40 от ЗАПСП, ПРОФОН не 

може да реализира печалба и е длъжно да разпределя всички получени от ползватели 

средства след удържане на необходимото за своята дейност. Съгласно ал. 4 на чл. 40 от 

ЗАПСП, ПРОФОН получава и разпределя суми и между носители на права, които не са 

нейни членове, в рамките на категориите права, начините на използване и видовете 

произведения, които управлява при условията на ЗАПСП и при отчитане на 

изключенията, предвидени от закона. 

 През пролетта на 2015 г. ПРОФОН се включва в работата по имплементирането 

на Директива 2014/26/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 

година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и 

многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за 

използване онлайн на вътрешния пазар. По инициатива на ПРОФОН и други организации 

за колективно управление на права като МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР и други, 

имплементирането на Директивата вместо да се случи в съществуващия Закон за 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП), прерасна в процес по създаването на нов 

законопроект за колективното управление на права, което би следвало да внесе повече 

яснота и оперативност в сферата. В желанието си да осигури широка публичност и 

представителност, Заместник-министърът на културата Боил Банов сформира широка 

Работна група, в която участие взеха представители на съществуващите организации за 

колективно управление на права, представители на различни ползватели на обекти, 

закриляни от авторски и сродни права и представители правоносители. Задачата на 

Работната група е да постигне съгласие или поне взаимно приемлив компромис за 

начина, по който ще се имплементира Директивата в националното ни законодателство, 

както и  за начина, по който ще се уредят обществените отношения в сферата на 

колективното управление на права в България като цяло. Към 31.12.2015г. Работената 

група все още не е приключила работата си. Към датата на изготвяне на финансовия отчет 

е готов Законопроект за колективното управление на авторски и сродни на авторските 
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права, който се очаква да бъде внесен за разглеждане и обсъждане пред Народното 

събрание от името на Министерство на културата.  

 Тъй като все още няма влязъл в сила закон, е трудно да се даде оценка за това 

какъв ефект би имал новият закон върху дейността на ПРОФОН. Имайки предвид, че 

Директивата предвижда създаване на условия за конкуренция за репертоар и за 

ползватели в сферата на колективното управление, както и създаване на законови 

механизми за осигуряване на отчетност и прозрачност на дейността на субектите на 

колективно управление, има вероятност да се наложи сдружението да направи множество 

малки или няколко по-значителни реорганизации на дейността си, дали свързани с 

отношенията си с членове или пък с ползватели или в друга посока. 

 

 

1.3. Основни показатели на стопанската среда 
 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху 

дейността на дружеството, за периода 2013 – 2015 г. са представени в таблицата по-долу: 

Показател 2013 2014 2015 

БВП в млн. лева 80 282 82 164 62 673* 

Реален растеж на БВП 1.10% 1.7%  2.9%** 

Инфлация в края на годината (1.60)% (0.90)% (0.40) 

Среден валутен курс на щатския долар за годината 1.47356 1.47419 1.7644 

Валутен курс на щатския долар в края на годината 1.41902 1,60841 1.79007 

Основен лихвен процент в края на годината 0.02% 0.02% 0.01% 

Безработица  12.90% 10.70% 8.3%* 

 

* Към 30.09.2015 г. 

** За трето тримесецие на 2015 г.в сравнение с трето тримесечие на 2014 г. 

Към датата на изготвяне на отчета липсва информация на годишна база. 

Източник: Националния статистически институт, Агенция по заетостта и БНБ. 

 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА 

ДРУЖЕСТВОТО  

 

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет 

 

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие със Закона за 

счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 
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предприятия, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 46/21.03.2006 г., в сила от 

01.01.2006 г., изменени с ПМС №251/17.10.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. 

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

своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно 

законодателство. Данните във финансовия отчет (ГФО) са представени в хиляди лева. 

 Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 

историческата цена.  

 

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една 

предходна година (период). 

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне 

съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 

 

 

2.3. Отчетна валута 

 

 Функционалната валута и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на 

дружеството е българският лев. Българският лев е фиксиран към еврото по Закона за БНБ 

в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.  

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна 

валута се отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията 

и се преоценяват на годишна база като се използва официалния курс на БНБ на последния 

работен ден от годината. Към 31.12.2015 г. те са представени по заключителния курс на 

БНБ.  

 

 

2.4. Приходи 

Приходите в дружеството се признават на база принципа на начисляване и 

включват приходи от членски внос, приходи от неустойки и други обезщетителни 

приходи и удръжки от правоносители за покриване на административни разходи и 

разходи за регламентирана дейност.  

Дружеството признава приходите от удръжки на правоносители в момента, в който 

се установи правото на получане. 
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2.5. Разходи 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост. 

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи, като 

се посочват диференцирано и се състоят от: лихвени приходи, банкови такси и 

комисионни.  

 

2.6. Дълготрайни материални активи 

Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена 

на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. 

 Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и 

всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. 

Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и 

обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, 

невъзстановими данъци и др.   

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите 

активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват 

като текущ разход в момента на придобиването им.  

 

Последващи разходи 

Последващите разходи свързани с дълготраен материален актив, водещи до 

подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение на 

балансовата му стойност.  

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената 

част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се 

отчита като придобиване на отделен актив. 

 

Методи на амортизация 

 Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните 

материални активи.  Полезният живот по групи активи е както следва:  

 • компютри –  2 г. 

 • автомобили –  4 г. 

 • оборудване – 7 г. 

 • други дълготрайни активи – 10 г. 
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Обезценка на активи 

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед 

за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 

балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната.  Ако са 

налице такива индикатори, че приблизително определената възстановителна стойност е 

по-ниска от тяхната балансова,  то последната се коригира до възстановителната стойност 

на активите. Възстановителната стойност на дълготрайните материални активи е по-

високата от двете: нетна пазарна цена или стойност в употреба. За определянето на 

стойността в употреба на активите, бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната 

настояща стойност като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява 

текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете 

специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходи и 

разходи. 

 

 

2.7. Нематериални активи 

Нематериалните активи са представени в счетоводния баланс по цена на 

придобиване, намалена с натрупаната амортизация.  

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните 

дълготрайни активи. Полезният живот по групи нематериални активи е както следва: 

• софтуер с общо предназначение –  2 г. 

• индивидуално разработен софтуер за дейността на дружеството –  4 или 5 г. 

 Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за 

обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които посочват, че 

балансовата стойност би могла да надвишава възстановителната. Загубите от обезценка 

се включват като разход в отчета за приходи и разходи. 

 

 

2.8. Предоставени заеми 

Всички заеми са представени по себестойност (номинална сума), която се приема 

за справедлива стойност на предоставеното по сделката, нетно от преките разходи, 

свързани с тези заеми. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми са 

последващо оценени по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на 

ефективната лихва. Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид всички 

видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези 

заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за приходи и разходи като финансови 
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приходи или разходи през периода на амортизация или когато вземанията се отпишат или 

редуцират. 

 

 

2.9. Търговски и други вземания  

2.9.1 Търговските вземания  

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално 

издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми.  

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за 

събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. 

Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се 

установят. 

2.9.2 Вземания от ползватели на права  

ПРОФОН ДКУППЗ отстъпва ползването на права срещу възнаграждение въз 

основа на договори, уреждащи използването на правата, възнагражденията и сроковете за 

заплащането им. Дружеството признава и отчита само вземанията си, за които има 

сключени споразумения. Те се представят и отчитат въз основа на определените 

възнаграждения и срокове за плащания в споразуменията. Несъбираеми вземания от 

ползватели се отписват само при установяване на правни основания като се отписват 

съответстващите задължения към правоносители. Начисленият данък добавена стойност 

за отписаните вземания се признава за текущ разход. 

 

 2.10. Пари и парични еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности и 

разплащателните сметки. 

 За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 

• паричните постъпления от медиите и ползвателите на права и паричните 

плащания към доставчици и правоносители са представени брутно, с включен ДДС 

(20%); 

Валутните курсове, използвани при преизчисление на паричните позиции в 

чуждестранна валута към 31.12.2015 г. са както следва: 1 EUR:1.95583  

 

2.11. Задължения към доставчици и други задължения 

 2.11.1 Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат 

по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за 
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справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените 

стоки и услуги. 

  2.11.2 Задълженията към правоносителите се отчитат по стойността на 

признатите вземания от ползвателите след приспадане на удръжка за покриване на 

административни разходи и разходи за регламентирана дейност, ако такава е определена 

за съответната година. Дружеството разпределя само получените суми съгласно 

Правилника си за разпределение.  

Задълженията към правоносителите се класифицират в следните групи: 

*Разпределени и неплатени възнаграждения за права по години – неизплатени 

разпределени суми, които не са потърсени от съответните правоносители след 

оповестяването им и за, които не е изтекъл срокът за повторно преразпределение. 

*Неразпределени възнаграждения, подлежащи на изплащане – възнаграждения, 

подлежащи на изплащане авансово, преди извършването на разпределение за съответната 

година, когато са изпълнени определени условия регламентирани в  Правилника за 

разпределение. 

*Неразпределени събрани възнаграждения - събрани суми от ползватели, 

подлежащи за разпределение по години, за които още не е приключило разпределението, 

съгласно процедурите, предвидени  в Правилника за разпределение.  

*Неразпределени несъбрани възнаграждения – непсъбрани възнаграждения от 

ползватели по договори и издадени фактури. Дружеството разпределя само реално 

постъпилите възнаграждения по сметките на ПРОФОН. 

 

2.12. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 

законодателство 

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в 

дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на 

действуващото осигурително законодателство. 

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на 

наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.  

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за 

бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се 

разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя 

ежегодно и е определено в чл.6, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).  

През 2015 г. общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, 

фонд “Безработица” и за здравно осигуряване възлиза на 30.3%. Вноските са 

разпределени между работодателя и осигуреното лице в следните съотношения: 
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• За фонд „Пенсии” – 7.1% за сметка на работодателя и 5.7% за сметка на осигуреното 

лице; 

• За фонд „ДЗПО” – 2.8% за сметка на работодателя и 2.2% за сметка на осигуреното 

лице; 

• За фонд „ОЗМ”, за фонд „Безработица” и за здравно осигуряване – в съотношение 

60:40. 

В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за 

фонд “ТЗПБ”, която е диференцирана за различните предприятия от 0.4% до 1.1% в 

зависимост от икономическата дейност на предприятието.  

През 2016 г. общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, 

фонд “Безработица” и за здравно осигуряване се запазва 30.3%. Вноските са разпределени 

между работодателя и осигуреното лице в съотношенията от 2015 г.  

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен 

осигурителен фонд.  

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово 

създадени възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в 

доброволен фонд. 

Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му 

на работодател, се основават на българското законодателство и са на база предварително 

твърдо определени вноски. 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение 

да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:  

• неспазено предизвестие – брутното трудово възнаграждение на работника или 

служителя;  

• поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, 

намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни –  

брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето, през 

което е останал без работа, но за не повече от 1 месец; 

• при прекратяване на трудовия договор, поради болест – брутното трудово 

възнаграждение за срок от два месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и 

през последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото 

основание;  

• при пенсиониране – брутното трудово възнаграждение за срок от два месеца, а ако 

е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж 

– на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 

месеца;  
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• за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за 

времето, което се признава за трудов стаж. 

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат 

други задължения към работниците и служителите. 

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси  и 

социални доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 

периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават в баланса за периода, в 

който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване като 

текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се 

удръжки) в размер на недисконтираната им сума и като разход в отчета за приходите и 

разходите. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се 

признават като текущо задължение и разход в недисконтиран размер, заедно и в периода 

на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.    

Към датата на годишния финансов отчет  дружеството прави оценка на сумата на 

очакваните суми по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде 

изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се 

включват приблизителната преценка, в недисконтиран размер, за разходите за самите 

възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които 

работодателят дължи върху тези суми. 

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани 

актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по 

която те се представят в баланса, коригирана с размера на непризнатите актюерски 

печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски 

печалби и загуби  – в отчета за приходите и разходите. Разходите за минал стаж се 

признават веднага в отчета за приходите и разходите. 

Към датата на всеки годишен финансов отчет дружеството следва да назначи 

актюери, които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните му 

задължения към персонала за обезщетения при пенсиониране. За целта те прилагат 

кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на задължението по 

дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, 

които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при 

използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации, деноминирани 

в български лева. 

 

2.13. Собствен капитал 

ПРОФОН ДКУППЗ като дружество с нестопанска дейност не е длъжно да 

регистрира определен минимален размер на капитал (основен капитал), който да служи 
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като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на техните 

вземания.  

Формираният резултат от регламентирана дейност се включва в „други резерви” в 

счетоводния баланс и отчета за собствения капитал. 

3. ПРИХОДИ OT РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ  

 

Приходите от управление на сродни права включват удръжки при изплащане на 

възнаграждения за сродни права на правоносители, които се използват за покриване на 

част от административните разходи на дружеството: 908 х.лв. (31.12.2014 г.: 699 х.лв.) 

Приходите от членски внос включват членски внос в размер на 50 лв./член, 

платим от правоносители – членове: 9 х.лв. (31.12.2014 г.: 9 х.лв.)  

Приходи за покриване на загуба от цесия включват приходи от разпределени, но 

неизплатени към правоносители възнаграждения за сродни права с изтекъл преклузивен 

срок в размер на 900 х. лв. (31.12.2014 г.: няма)  

 

Другите приходи  включват:   

 2015  2014 

 BGN '000  BGN '000 

Неустойки, лихви и разноски по съдебни дела 13  4 

Други 1  - 

Общо 14   4  

 

 

   

4. РАЗХОДИ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ 

 

Разходи за обезценка на вземания включват разходи за загуби от цедиране на 

вземания: няма (31.12.2014 г.: 900 х.лв.). През 2014г. Дружеството е сключило договор за 

цесия с Индустриални инвестиции АД и „Гипс“ АД като солидарен длъжник, по силата 

на който се цедира вземане от Корпоративна търговска банка АД в размер на 4,500 х.лв. и 

за цена в размер на 3,600 х.лв. Към датата на отчета няма сигурност, че цесията е 

осчетоводена от длъжника, но съгласно становище на консултантска къща „Вектор 97“ 

ЕООД, че в полза на ПРОФОН е учредено обезпечение, като е подписан нотариален акт 

за договорна ипотека на недвижими имоти и че сдружението разполага с възможност да 

потърси правата си по съдебен ред,  ръководството е взело решение да признае вземане от 

цесионера и разход в размер на 900 х.лв. 
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Разходите за дарения включват:  

 2015  2014 

 BGN '000  BGN '000 

Българска музикална асоциация в качеството и 

на бенефициент на Фонда за подпомагане на 

дейността на артистите-изпълнители 
70  73 

Българска асоциация на музикалните продуценти 

(БАМП) с целево предназначение за 

осъществяване на антипиратска дейност и 

постигане на целите на БАМП 
70  70 

Общо 140   143  

 

Другите разходи за регламентирана дейност включват:  

 

 2015  2014 

 BGN '000  BGN '000 

Мониторинг на еърплей 42  42 

Реализиране на кампанията „Споделяме музика, 

емоция...“ -  8 

Общо 42   50  

 

 

5. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 

Административните разходи включват:  

 
2015 

 
2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Разходи за персонал 409 
 

394 

Разходи за външни услуги 303 
 

313 

Разходи за амортизации 30 
 

24 

Разходи за материали 8 
 

8 

Други  52 
 

36 

Общо 802 
 

775 

 
 

Разходите за персонала включват:  

 2015  2014 

 BGN '000  BGN '000 

Текущи възнаграждения 328  314 

Вноски по социалното осигуряване 72  72 

Неизползвани отпуски 9  8 

Общо 409   394  
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Разходите за външни услуги включват:  

 
2015 

 
2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Правни услуги                 80                  62  

Услуги от трети лица (граждански договори)                 62                  81  

Наеми                 59                  66  

Посреднически услуги                 16                  18  

Консултантски услуги                 15                  15  

Електрическа енергия и отопление                 13                  10  

Членски внос SCAPR                   8   -  

Комуникационни услуги                   7                    7  

Разходи за поддръжка на софтуеър                   6                    7  

Възнаграждение за участие в управителен съвет                   5                    7  

Разходи за поддръжка компютри                   5                    6  

Пощенски разходи                   4                    8  

Разходи за одит                   4                    4  

Разходи за отпечатване на материали                   4                    1  

Колекторски услуги                   3                  12  

Наем зали                   2                    1  

Разходи за интернет                   1                    1  

Разходи за пълнене на тонери                   1                    1  

Транспортни разходи                   1                    1  

Разходи за охрана                   1                    1  

Р-ди за обнов. и подръжка на интернет страница                   -                    1  

Други                   6                    3  

Общо               303                313  

 

Разходите за материали включват:  

 
2015 

 
2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Оборудване под прага на същественост 3 
 

3 

Канцеларски материали 1 
 

1 

Други 4 
 

4 

Общо 8 
 

8 

 

 

Информация за разходите за амортизация  е оповестена в приложение 7.  

 

Другите разходи включват:  

 
2015 

 
2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Командировки 13 
 

14 

Отписани вземания 26 
 

11 

Представителни разходи 7 
 

6 

Непризнат частичен ДК 6 
 

5 

Общо 52 
 

36 



ПРОФОН ДКУППЗ 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 година 

19 

 

6. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ И ПРИХОДИ 

 
2015 

 
2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Финансови приходи, по видове:: 
  

 

Приходи от лихви 57 
 

259 

 Общо 57 
 

259 

Финансови разходи, по видове: 
  

 

Банкови такси 4 
 

3 

Общо 4 
 

3 

 

7. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ 

 

Отчетна стойност  на нетекущите активи 
 

А м о р т и з а ц и я 
 

Балансова 

стойност в 

края на 

периода 

В 

началото 

на 

периода 

 

На 

постъпилите 

през 

периода 

 

На 

излезлите 

през 

периода 

 

В края 

на 

периода 
 

В 

началото 

на 

периода 

 

Начислена 

през 

периода 
 

Отписана 

през 

периода 
 

В края 

на 

периода 
 

BGN'000 
 

BGN'000 
 

BGN'000 
 

BGN'000 
 

BGN'000 
 

BGN'000 
   

BGN'000 
 

BGN'000 

 Нематериални 

активи 

   

103                    7  

   

1  

   

109  

   

23              22                -   

   

45  

   

64  

Предоставени аванси 

и дълготрайни 

материални активи в 

процес на изграждане 

   

-                     7  

   

1  

   

6                 -                 -   

   

-   

   

6  

Програмни продукти 

   

103                   -                   -   

   

103  

   

23               22                -   

   

45  

   

58  

 Дълготрайни 

материални активи 

   

73                    4  

   

9  

   

68  

   

62                 7                 8  

   

61  

   

7  

Стопански инвентар 

   

7                   -   

   

1  

   

6  

   

5                -                 -   

   

5  

   

1  

Компютри 

   

60                    4  

   

8  

   

56  

   

55                 5                 8  

   

52  

   

4  

Транспортни 

средства 

   

6                   -                   -   

   

6  

   

2                 2                -   

   

4  

   

2  

 Дългосрочни 

финансови активи  

   

11                   -                   -   

   

11                 -                 -                 -                 -   

   

11  

Предоставени заеми 

   

11                   -   

   

11                 -                 -                 -   

   

-   

   

11  

Общо нетекущи 

активи: 

   

187                  11  

   

10  

   

188  

   

85               29                 8  

   

106  

   

82  

 

 

Дълготрайни материални и нематериални  активи: 

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални и 

нематериални активи, които се ползват в дейността на дружеството  е:  

• компютри и стопански инвентар: 55 х.лв. (31.12.2014 г.: 47 х.лв.); 

• софтуер: 5 х.лв. (31.12.2014 г.: 4 х.лв.). 
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В баланса на Дружеството не са включени дълготрайни материални активи, върху 

които са учредени тежести. 

Към 31 декември 2015 г. дружеството използва дълготраен материален актив – 

чужда собственост, а именно: нает офис, представляващ къща на 4 етажа на адрес 

гр.София, ул. Цар Асен №77, чиято стойност не може да се оповести, поради липса на 

информация за пазарните цени на тези активи.  

 

Предоставените дългосрочни заеми са при следните условия: 

Заемател: Сдружение за колективно управление на права 

Копи БГ 

Целта на заема е: Покриване на разходите по управлението на 

дейността и постигането на целите по колективно 

управление на права при презаписване за лично 

ползване на произведения, изпълнения, 

звукозаписи и записи на аудиовизуални 

произведения 

Договорена сума: 11 х.лв. 

Падеж: 01.12.2015 г. 

Договорен лихвен процент: Няма 

Обезпечение: Няма 

Просрочени суми към 31.12.2015 г.  Няма 

Салдо към 31.12.2015 г.: Дългосрочна част: 11 х.лв. 

Салдо към 31.12.2014 г.: Дългосрочна част: 11 х.лв. 

8. ВЗЕМАНИЯ ОТ МЕДИИ И ДРУГИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПРАВА 

 

Вземанията от медии и другите ползватели на права са от страната, 

безлихвени и деноминирани в лева: 1, 603 х.лв. (31.12.2014 г.: 1,278 х.лв.). 

Дружеството има трудно събираеми вземания, както следва: 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

От дружества в процедура по несъстоятелност  -                106  

Събирани чрез изпълнителни дела               256                103  

Възникнали през 2010 г.  -                  12  

Възникнали през 2011 г.  -                    2  

Възникнали през 2012 г.                   2                  14  

Възникнали през 2013 г.                   5                  32  

Възникнали през 2014 г.               303  

Общо               566                269  

 

Дружеството е предприело действия за събиране на своите вземания чрез съдебни 

производства и чрез възлагане на дейностите по събиране на специализирани дружества. 

Политика на дружеството е да не обезценява трудносъбираемите вземания поради това, 

че съгласно Правилника за разпределение в случай, че същите не бъдат събрани те се 
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отписват за сметка и до размера на съответстващите им задължения към правоносители. 

Като разход се признава единствено сумата на данъка върху добавената стойност. (виж 

приложение 2.9.2) 

 

9. ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ 

 

Вземанията от банки с отнет лиценз са от Корпоративна търговска банка АД в 

размер на 4,853 х.лв. (31.12.2014 г.:  4,853).  

С решение № 664 от 22.04.2015 г. по т.д. №7549/2014 на Софийски градски съд, 

VI-4 състав е открито производство по несъстоятелност за Корпоративна търговска банка 

АД и със същото решение банката е обявена в несъстоятелност и е постановена обща 

възбрана и запор върху имуществото й. Определената в Решението на СГС начална дата 

на неплатежоспособността е 6 ноември 2014 г. (датата на отнемане на лиценза на КТБ). 

Решението на СГС беше обжалвано в частта относно датата на изпадане на банката в 

неплатежоспособност. С Решение № 1443 от 03.07.2015 г. на Апелативен съд – София за 

начална дата на неплатежоспособността на КТБ беше определена 20.06.2014 г. (датата на 

поставяне на банката под специален надзор на БНБ).  

Междувременно, от датата на решението за откриване на производството по 

несъстоятелност – 22.04.2015 г., всички парични и непарични задължения на банката 

станаха изискуеми. На основание чл. 63, ал.1 и следващите от Закона за банковата 

несъстоятелност, ПРОФОН предяви вземанията си към банката  в размер на 5 124 х. лв., в 

законовия двумесечен срок.  

На 21.08.2015 г. в Търговския регистър беше публикуван списъкът на кредиторите 

на КТБ с приети вземания, съгласно който вземането на ПРОФОН е прието и фигурира в 

списъка в пълния предявен размер. При разпределение на осребреното имущество от 

масата на несъстоятелността на КТБ, съгласно чл. 94 от ЗБН ПРОФОН следва се 

удовлетвори в реда по чл.94, т.4. - четвърти ред, в качеството си на вложител. При 

недостатъчност на паричните средства, съответната сума, която е останала за посочения 

ред ще се разпределя между кредиторите от реда по съразмерност.  

В края на отчетния период, производството е в етап - попълване масата на 

несъстоятелността и не е започнало осребряване и разпределение на имуществото. 

Ръководството на дружеството е взело решение да не обезценява вземанията си от 

Корпоративна търговска банка АД, поради твърдото намерение да участва в 

производството и дружеството в качеството му на вложител да бъде удовлетворено от 

масата на несъстоятелността.  
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10. ВЗЕМАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЦЕСИЯ 

 

Вземанията по договор за цесия са в размер на 3,564 х.лв (31.12.2014 г.:  3,564 

х.лв) от Индустриални инвестиции АД в качеството му на цесионер по сключен договор 

за цесия. Съгласно сключения договор през октомври 2014 г. сдружението цедира 

вземане от Корпоративна търговска банка АД с номинална стойност 4,500 х.лв. за цена в 

размер на 3,600 х.лв. Към датата на отчета по договора цесионерът е превел 36 х.лв по 

банкова сметка на ПРОФОН. Към датата на отчета няма сигурност, че цесията е 

осчетоводена от Корпоративна търговска банка АД.  Ръководството на сдружението е 

взело решение да признае вземането от цесионера, отчитайки факта, че в полза на 

ПРОФОН е учредена договорна ипотека върху недвижим имот и сдружението има 

възможност да търси правата си по съдебен ред. На 10.02.2016 г., в Софийски градски съд 

е депозирана молба за обезпечение на бъдещ иск срещу Индустриални Инвестиции АД, 

като исканото с молбата обезпечение е допуснато от съда и е образувано и висящо 

изпълнително дело при ЧСИ. В определения от съда срок за предявяване на иск, на 

24.02.2016 г., е депозирана искова молба срещу Индустриални Инвестиции АД. 

Образувано е т.д. 1316/2016 г., СГС, VI-22 с-в, което към настоящия момент е 

висящо. Информация за загубите от цедиране на вземанията е в приложение 4. 

 

11. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Вземания за ДДС                 31   -  

Лихви по депозити с ненастъпил падеж                  18                  52  

Депозити за наем                   5                    5  

Вземания за членски внос                   4                    7  

Други вземания                   2                    2  

Общо                 60                  66  

 

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Краткосрочни депозити             5 212              4 892  

Разплащателни сметки             2 838              2 972  

Парични средства в каса                   1                    2  

Общо            8 051             7 866  

 

Наличните към 31.12.2015 г. парични средства са по сметки на  дружеството в 

Райфайзенбанк АД,  Уникредит Булбанк АД, SG Експресбанк АД и Банка ДСК АД. 
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13. РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 

Разходите за бъдещи периоди включват: 

 
2015 

 
2014 

 
 BGN '000  

 
 BGN '000  

Мониторинг                 30   -  

Процесуално представителство                  22   -  

Разходи за охрана                   1                    1  

Разходи за застраховка на автомобил  -                    1  

Общо                  53                    2  

 

14. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

  

Другите резерви включват: 

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Финансов резултат за текущия период               900               (900) 

Непокрита загуба от предходната година              (900)  -  

Резерви, формирани от предходни години                 31                  31  

Общо                 31              (869) 

15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПРАВОНОСИТЕЛИ 

 

 Задълженията към правоносители са левови, безлихвени и са от събрани суми 

от различните видове ползватели за периода от 2002 г. до 2017 г.: 17,884 х.лв. (31.12.2014 

г. за периода от 2002 г. до 2017 г.: 18,369 х.лв.)  

 
31.12.2015 

 
31.12.2014 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

Разпределени неизплатени              9 970            10 080  

Неразпределени получени              6 578              7 224  

Неразпределени неполучени             1 336              1 065  

Общо          17 884           18 369  

 

Неразпределените неполучени задължения, съответстващи на трудно събираемите 

вземания на дружеството са в размер на 472 х. лв. (31.12.2014 г.: 224 х.лв).  

 

16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 

 

 Задълженията към доставчици са левови, безлихвени, текущи (с възраст в 

рамките на обичайния кредитен период), към доставчици в страната и са свързани с 

получени услуги: 17 х.лв. (31.12.2014 г.: 22 х.лв.)  
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17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

Задълженията към свързани лица са както следва:  

 
2015 

 
2014 

 
 BGN '000  

 
 BGN '000  

Неразпределени суми, подлежащи за изплащане 

авансово за продуцентски права                301   -  

Дарение към Българска асоциация на 

музикалните продуценти  -                  35  

Общо                301                  35  

 

18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Задълженията към  персонала включват начисления в размер на 10 х. лв., 

представляващи дължими суми за неизползван платен отпуск на персонала (31.12.2014 г.: 

8 х.лв.). 

Задълженията за социално осигуряване включват: 

• начислени и удържани осигуровки върху възнагражденията за месец декември 

2015 г. в размер на 11 х. лв. (31.12.2014 г.: 11 х.лв.); 

• начислени осигуровки върху сумите за неизползвани платени отпуски на 

персонала в размер на 2 х. лв. (31.12.2014 г.: 1 х.лв.). 

На база извършени приблизителни оценки, ръководството преценява, че 

задълженията към персонала, дължими като обезщетение при пенсиониране са 

несъществени.  

 

19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ  

 31.12.2015  31.12.2014 

 BGN '000  BGN '000 

Данък върху добавената стойност -  127 

Данък върху доходите на физическите лица 7  3 

Общо 7   130  

 

Данъчните задължения на дружеството са текущи.  
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20. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Другите задължения включват:  

 31.12.2015  31.12.2014 

 BGN '000  BGN '000 

Гаранции за добро изпълнение 33  - 

Начислени, но неизплатени възнаграждения по 

граждански договори 8  24 

Погрешно преведени суми 2  - 

Общо 43   24  

 

 

21. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

Данни за отношенията за свързаност:  

 

Дружество Вид свързаност Период на свързаност 

Кирил Величков Член на УС 2014 и 2015 г. 

Мария Илиева Член на УС 2014 и 2015 г.. 

Станислава Армутлиева Член на УС 2014 и 2015 г. 

Станислав Захариев Член на УС 2014 и 2015 г. 

Емил Димитров Член на УС 2014 и 2015 г. 

Калин Вельов Член на УС 2014 и 2015 г. 

Юлияна Маринова Член на УС От 04.11.2015г. 

Константин Марков Член на УС От 04.11.2015г. 

Росен Стоев Член на УС От 04.11.2015г. 

Данаил Милев Член на УС До 04.11.2015г. 

Васил Гюров Член на УС До 04.11.2015г. 

Мария Мутафчиева Член на УС До 04.11.2015г. 

Ина Килева Изпълнителен директор До 11.02.2015 г. 

   

Българска асоциация на 

музикалните продуценти 

Юридическо лице с общо 

управление 2014 и 2015 г.. 

Българска музикална  асоциация    

 

Юридическо лице с общо 

управление 2014 и 2015 г. 

Орфей Мюзик ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Ем Ай Продакшънс ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Стерео Стая ООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Вирджиния Рекърдс ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Вирджиния Пъблишинг ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Анимато Мюзик ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Анимато Мюзик Пъблишинг 

ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г.. 

Юнивърсъл Мюзик Б-я ЕООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г.. 

Кей Ви Прадакшънс ООД Дружество под общ контрол 2014 и 2015 г. 

Гега Ню ЕООД Дружество под общ контрол От 04.11.2015г. 

ЕТ ПК Звуков Реактор Дружество под общ контрол От 04.11.2015г. 

Мюзик лайф ЕООД Дружество под общ контрол До 04.11.2015 г. 
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