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Надзорния съвет (НС) на Дружество за колективно управление в частна полза правата на
продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите – изпълнители “ПРОФОН”
за периода от 01.01.2019 – до 31.12.2019 г.
ПРОФОН е сдружение с нестопанска цел, създадено на основание чл. 1 и следващите от
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и регистрирано като организация
за колективно управление на права по Закона за авторското право и сродните му права
(ЗАПСП) и всички законови изисквания и документи.
Дружеството представлява и защитава интересите на две категории правоносители –
продуценти на звукозаписи и музикални видеозаписи съгласно чл. 85 - 90 от ЗАПСП и артистиизпълнители на музикални произведения съгласно чл. 76-77 от ЗАПСП.
Дружеството е юридическо лице и осъществява своята дейност в частна полза, базирайки се
на действащото законодателство, на Wстава и на решенията на управляващите органи.
Седалището на Дружеството е в гр. София, ул. „Цар Асен“, 77.
Органите на ПРОФОН са:
1. Общо събрание (ОС) – върховен орган на дружеството
2. Управителен съвет (УС)
3. Надзорен съвет (НС)

Управителен Съвет – (УС), състои се общо от 9 члена, 4 от квотата на продуцентите, 4 от
квотата на изпълнителите и 1 член квота балансиран интерес съгл. чл. 26а(1) (в) от Устава на
ПРОФОН.
Председател на УС е г-жа Станислава Армутлиева, Управител на Вирджиния Рекърдс ЕООД.
Съставът на УС е както следва:
Членове от квотата „продуцентски интерес”:
Станислава Армутлиева – Вирджиния Рекърдс ЕООД - Председател
Станислав Захариев – Юнивърсъл Мюзик Румъния СРЛ
Кирил Величков – Орфей Мюзик ЕООД
Юлияна Маринова – Гега Ню ООД
Членове от квотата „изпълнителски интерес”:
Константин Марков
Васил Гюров

Мария Илиева
Емил Димитров - син
Член от квотата „балансиран интерес”:
Росен Стоев
Надзорен съвет - (НС) - надзорен орган на дружеството и се състои от трима членове (чл. 31
от Устава на дружеството).
Съставът на НС е както следва:
Мега Музика ЕООД –Дора Блек-Хемплер – председател на НС
Мюзик Клиник Рекърдс EООД –Антони Рикев
Данаил Милев – изпълнител
НС работи съгласно чл. 32 от Устава на ПРОФОН.
НС осъществявя надзор чрез редовно присъствие на поне един от членовете на НС на всяко
заседание на УС.
По този начин НС е упражнявал редовно контролните си функции вменени му чрез чл. 32 от
устава на ПРОФОН.
През отчетния период НС работи следвайки приетите в началото на мандата стратеги и
приоритети.
Контролирани са всички присъствени списъци на членовете на УС, участвали в редовните и
извънаредни заседания на УС. Не са установени нарушения по чл. 26, „б“ /3/ т. „ д“ от Устава
на сдружението.
НС разгледа протоколите от заседанията на УС и докладите за оперативната дейност по
взетите решения и установи съответствие при изпълнението им.
НС установи, че се спазва бюджетната рамка по отношение на разходите.
В приходната част се запазва тренда за намаляване формирането на нови просрочени
задължения на ползватели. Голяма част от старите такива задължения са събрани.
Препоръчва се по-стриктно спазване на счетоводните стандарти за провизиране и обезценка
на стари, несъбираеми вземания с изтекла давност.
Управлението на дружеството се осъществява съгласно Устава, принципите и стратегиите
приети и гласувани от ОС и прилагани от УС.
На всяко заседание на УС , Изпълнителният директор (ИД) докладва степента на изпълнение
на поставените задачи и цели от предходното заседание и постигнатите резултати.
УС и НС имат възможността да следят и контролират движението на паричните масиви, както
и изпълнението на дейниостите на дружеството чрез ежемесечните доклади на ИД за
приходите, разходите и паричните потоци. На всяко тримесечие се представят сравнителни
таблици за по-нагледно контролиране спазването на бюджетната рамка, както в приходната,
така и в разходната част.
Този начин на работа дава възможност на УС да взема правилни и обосновани стратегически
решения, а на НС да извършва своята надзорна дейност.
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Наблюдава се добър принцип на диверсификация на паричните масиви в няколко стабилни
банки, за да се намалят рисковете, които съществуват при вложения само в една банка.
НС препоръчва на оперативното ръководство на ПРОФОН, да информира своевременно
членовете на НС, за всички видове проверки, които се извършват на дружеството,
независимо от кои министерства и принципали, така че НС да има възможност да вземе
отношение, ако е необходимо.
1. Административна дейност на дружеството.
Дружеството се представлява от председателя на УС г-жа Станислава Армутлиева и ИД г-жа
София Щерева - заедно и поотделно. Оперативното управление на дружеството се
осъществява от ИД.
През 2019 г. УС е свикал и провел 13 редовни заседания, 2 извънредни и 2 неприсъствени
заседания. Всички са проведени в наличието на необходим кворум и всички решения са
взети правомерно.
На всички от заседанията е имало присъствие на поне един член на НС.
През отчетния период, администрацията на ПРОФОН наброява средно годишно 23
служители.
Спазват се законовите трудовоправни взаимоотнощения с всеки един служител.
Дружеството се одитира ежегодно от лицензиран независим одитор.
2. Приходи:
Запазва се тенденцията за увеличаване на приходната част в отчета. През 2019 г. е отбелязан
значителен ръст от 9% в общите приходи в сравнение с предходната година.
2.1.

Медиен сектор и препредаване:

Може да се каже, че медийният пазар е сравнително добре обхванат.
През отчетния период е отбелязан 8% ръст в приходите от телевизии.
От радиостанции се отбелязва ръст от 9%, а от препредаване – 2% ръст.
За съжаление, спецификата на пазара наложи един сериозен спад на приходите от ползване
в Интернет.
2.2.
Публично изпълнение
Следването на поставените приоритети и стратегии в областта на публичното изпълнение
даде за поредна година отлични резултати и показа ръст от нови 13% при приходите от
публично изпълнение.
На картата на България са обозначени нови региони. Този ръст е постигнат чрез сключване
на значителен брой нови договори.
Вложенията в нови технологии, които улесняват много ползвателите на музикално
съдържание, допринесоха също за тези положителни резултати
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2.3.

Приходи от други източници, различни от сумите за разпределение

В това перо приходите се формират предимно от членски внос – наблюдава се ръст на
приходите от членски внос през 2019 г.
3. Разходи:

И през този отчетен период се запазва принципа за поддържане на сравнително ниски
административни разходи, които през 2019 г. възлизат на 16.8 % от общите приходи и
запазват тенденцията да задържат ниво по-ниско от общоприетите в Европа 20%.
Изплатени са гласуваните от ОС грантове както следва:
БАМП -115 х. лв.
БМА – 90 х. лв
БХХА – 25 х. лв
Отчетите на бенефициентите са предоставени в администрацията на ПРОФОН, публикувани
са на Интернет страницата на дружеството и ще бъдат разгледани от ОС.
Като цяло се наблюдава контрол на разходите. Не се забелязват преразходи в общ план,
както и по пера. В случаите, когато това се налага, те са одобрени от УС.
4. Разпределение:

През 2019 г. са разпределени 5 122 462 лв. Отбелязан е ръст на разпределените суми от 13%.
През миналата година стартира внедряването на нов софтуер за разпределение, чрез който
ПРОФОН ще модернизира и оптимизира процеса на разпределение, като се надяваме
Дружеството да се нареди в списъка на едни от най-бързо разпределящите дружества в
Европа.

София, 1.06.2020 г.
Членове на НС:
Дора Блек-Хемплер:___________________

Данаил Милев: _______________________

Антони Рикев:________________________
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