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ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на сдружението e изготвен в 

съответствие с изискванията на всички  НСС за сдружения с нестопанска цел, 

приложими за 2015 г., в това число и към датата на баланса – 31.12.2015г. 

Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в 

съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, 

данъчно и търговско. Във връзка с утвърждаването на нови изисквания към 

формите и съдържанието на съставните части на ГФО, въведени със ЗС и НСС, 

и т. 4.5. от НСС 1 Представяне на финансовите отчети. 

Финансовият отчет за 2015г. е изготвен в съответствие с всички 

нормативни изисквания. При първоначалното оценяване на активите и пасивите 

е прилагана историческа цена освен в случаите, когато на основание 

действащата нормативна уредба е извършвано последващо оценяване на 

активите и пасивите. 

 Прилагани счетоводни политики:  

За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и 

нематериални) е приложен линеен метод с амортизационни норми, както 

следва: 

- Други нематериални дълготрайни активи (интернет платформа) – 6.00% 

Приходите се признават в съответствие с изискванията на НСС 

 

Отчетът за паричния поток е е изготвен по прекия метод – въз основа на 

информация от счетоводните регистри.  

           -  Сдружението не отчита финансова информация по сектори 

           - В сдужението е възприет стойностен праг за отчитане на ДМА - 700 лв.  



Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната 

информация: Сумата, призната като разход за доходи на персонала е 

представена в отчета за приходите и разходите на съответните редове.  
 
I. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
ПРИХОДИ 

 
Постъпления от: 
През 2015 година дружеството е реализирало приходи от членски внос и 

получило финансиране от  дарения по договори и лихви  в общ размер в размер 

на  202005,69 лева. 

От тях : 

От лихви :             27.31 лв. 

От членски внос:       1 570.00 лв. 

По  договори :  200 408,38 лв. - Сдружение "Дружество за 

колективно управление в частна полза правата 

на продуцентите на звукозаписи и музикални 

видеозаписи и на артистите-изпълнители - 

Профон" 

От тях за текущи приходи са признати и използвани за финансиране на 

текущата дейност – 83 971.78, а останалата сума в размер на 116 436.60 лв е 

отнесена към Други резерви, /с което общият  им размер става 229941,88 лв./, 

поради продължителният период на усвояване на средствата и поради новата 

Стратегия за развитие на БМА за 2016, приета през ноември, включваща 

широкомащабни проекти и дейности, чиято реализация ще бъде на основата на 

акумулирани средства и средства от партньори.  

Начислен е данък за дарение в размер на 10 020.42лв. 

Счетоводните амортизационни отчисления на музикалната платформа в размер 

на 5832.00лв. са съпоставени от финансови  приходи за бъдещи  периоди във 

финасиране на текущата дейност с което сумата им остава 58 968.00 лв. 

 

Така са формирани общи приходи за 2015г в размер на 91 401.09 лв. 

 
 
 



II. ТРУДОВИ РЕСУРСИ 
 
Списъчният състав на персонала към 31.12.2015 г. е 5  служителя. 

През отчетната година в дружеството са постъпили  2 и са напуснали 2. 

 

Средносписъчния състав за периода Януари-Декември 2015 г. е 3бр. 

разпределен по категории, както следва: 

1.Ръководен персонал                                                                                1.бр 

2.Аналитични специалисти                                                                         2 бр               

3.Приложни специалисти                                                                                   

4.Административен персонал                                                                       

5.Персонал зает с услуги за населението,търговия и охрана                   

6.Професии неизискващи специална квалификация                                       

                                                                             Всичко:                             3 бр                

Таблица 1 

 

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са: 

 - по трудов договори                              -    40 084.75 лв 

- по граждански договори                        -     2 764.41лв. 

- разходи за осигуровки                           -     7 682.17лв 

Средномесечната работна заплата  за периода е  1113.47 лв, без начислените 

обезщетения по КТ. 

 
 
III. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 
Съгласно годишния финансов  отчет за 2015 година са отчетени приходи  

91 401.09 лв. 

Разходите за дейността за същия период възлизат на 91 401.09лв.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структурата им е както следва: 
 
 
№         НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА                       Сума / лв/Текуща година 
 

1. Разходи  за материали                                     224.45 (канцеларски – папки, и др )              
2. Разходи за външни услуги                          15 185.14  ( фактури и граждански 

договори, вкл. „разни“ разходи)                                     
3. Разходи за амортизации                              5 832.00 (Радиотон)                                      
4. Разходи за възнаграждения                       40 084.75 (трудови договори) 
5. Разходи за осигуровки                                  7 682.17 
6. Разходи за данъци , такси и др.подобни   10 460.62                                                      
7. Други разходи                                                5 753.49 (командировъчни – обиколка 

срещи България, общо събрание)                                   
8. Финансови разходи                                       4 178.47 (банкови,лихви и други 

такси)                                                                              
9. Разходи за дарения                                      2 000.00 (Борис Гуджунов )                 

                 ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА     91 401.09 
                     
Таблица 2 
 
Разходите за материали -за канцеларски материали – 224,45лв. 

Разходите за външни услуги са:  

-Ф АЙБЪР 1 - ООД-5040,00лв. – за администриране на сървър 

- БТК – ЕАД- 685.94лв.-телефони 

-граждански договори - 2764.41лв във връзка с дейността на Сдружението 

- РАН - Р – ЕООД - 1980.00лв - счетоводни услуги 

- Фондация "Смарт" - 888.00 лв  дизайн 

- СОХО – Софийска Холистична Коуъркинг Компания - ООД -297.00лв. за 

заседания на УС 

- ХОСТИНГ ООД - 99.00ЛВ-хостинг 

- ДЖОБС.БГ – ЕООД - 150.00лв.търсене на персонал 

- СТУДИО КАРД – ООД - 947.86лв.-карти печат 

- ДЕНАЛИ-ИП ЕООД - 114.80лв.копирни услуги 

- ТИ АРТ – ЕООД - 288.00лв.преводачески услуги 

- "МУЗИКАУТОР"-1000лв – префактурирани разходи за кампанията „Нова година 

за българската култура“ 

- Патентно ведомство на РБ - 40.00ЛВ.- платформа Радиотон 

Разни - 890.13 лв. 

Разходи за амортизации - 5832.00лв– Амортизация на платформа 

Други разходи - 5753.49 лв. - разходи свързани с командировки и срещи с членове в 

България  и с организацията и провеждането на Общото събрание на сдружението   

Разходи за дарения - 2000.00лв- Борис Гуджунов                  



V. Бюджет   на БМА за 2015г – таблица предвидени, получени, изразходвани 
средства.  

    

1.      Администрация проекто 
бюджет получени реализирани 

Заплати екип БМА на трудов договор  47000,00 47000,00 37954,32 
(изключва IT координатор Радиотон)    
    
2. Външни услуги:    
Възнаграждения по граждански договор  5000,00 5000,00 3069,18 
дигитализация, фингърпринт, кампании    
Разходи телефони  1000,00 1000,00 1045,94 
Разходи наем зала за събрания  300,00 300,0 297,00 
Счетоводни услуги  2200,00 2200,00 1980,00 
Разходи реклама ( Facebook)  700,00 700,00 530,13 
Хостинг bgma.bg 60,00 60,00 99,00 
Разни -представителни срещи 1000,00 1000,00 716,50 
    

3.      Други разходи:    
Разходи срещи / командировки /  6000,00 6000,00 5036,99 
Семинари,зала,  лектори, реклама и др. 3000,00 3000,00 2273,86 
Други-участия в проекти и концерти 4500,00 4500,00 3000,00 
Банкови такси  300,00 300,00 493,00 
Данък 5% за 2015г 6520,00 6520,00 10020,42 
Данък 5% за 2014г 5204,00 5204,00 5204,00 
Данък 5% за 2013г 10601,00 10601,00 10601,00 
Лихви и такси за внасяне на данък  2500,00 2500,00 3685,47 
Канцеларски материали  400,00 400,00 379,25 
    

4. Бюджет РАДИОТОН   
   

IТ/координатор РАДИОТОН  9035,00 9035,00 9288,55 
Сървър колокация  5040,00 5040,00 5040,00 
други: 1075,00 1075,00 420,40 
    
    
ВСИЧКО: 111435,00 111435,00 101135,01 
    
Таблица 3 
 
 
  



VI. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 
  
Ликвидност – способността на сдружението да покрива текущите си 

задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е 

предпоставка за платежоспособност. 

 

                                    КРАТКОТРАЙНИ  +  МАТЕРИАЛНИ      
                                      АКТИВИ                        ЗАПАСИ                   236+0                
 Коефициент за    = ------------------------------------------------------  = ---------------- = 39.333 
 бърза ликвидност            ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                            6 
 
 
                               ПАРИЧНИ          КР. ИНВЕСТИЦИИ 
 Коефициент       СРЕДСТВА +     /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/         236 + 0 
 за незабавна  = ------------------------------------------------------------  = --------- = 39,333 
 ликвидност         ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ                                       6 
 
 
 
Дата:      11.11.2016 г                                                                  
 

Председател на УС:................................. 
         /Антони Дончев/ 
 
  


