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Отговор
При изготвяне на бизнес плана „Летище София“ ЕАД използва
макроикономически показатели въз основа на които е изготвен
държавния бюджет, като средната инфлация за годината се
прилага за разходи за материали, външни услуги и тези разходи
за които няма информация, че ще имат различен процент на
увеличение или намаление спрямо макроикономическите
показатели.
В бизнес плана е посочено, че T2 е проектиран да обслужва 2.6 милиона Терминалите на Летище София разполагат със следния
пътници през 2018 г., а T1 може да се справи с 1.5 м или 4.1 м общо, но потокът капацитет за 60 минути:
от пътници е по-висок и през 2016, и през 2017 г. Във връзка с това, един от
отговорите в секцията „Въпроси и отговори“ („За да се поддържа растежът на Терминал 1 – заминаване - 600 пътника на час
пътникопотока, имаме някои подобрения, като: Увеличаване на броя на Терминал 1 – пристигане – 600 пътника на час
контролните пунктове за сигурност, които значително подобриха процеса и в
момента Летище София може да се справи и да служи повече пътници от Терминал 2 – заминаване – 800 пътника на час
планираното“ Q & A 29.08.2018), може ли да посочите оптималния брой Терминал 2 – пристигане – 750 пътника на час
пътници, които T1 и T2 могат да обслужват в текущото си състояние?
Можете ли да предоставите актуализиран план за полетите на авиокомпании Информацията (планираните полети от 10.09.2018 г.-30.03.2019
до/от летище София за 2018 и 2019?
г.) е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение № 2.1.15.
Можете ли да предоставите разбивка на различните надписи за приходите и Разбивката на приходите включва:
разходите в прогнозата за приходите и разходите в бизнес плана за 2017, 2018, 1. Нетни приходи от продажби: приходи от търговски дейности:
2019 и 2020?
наземно обслужване на самолети и пътници, търговия в
магазини, наеми и реклама, паркинги, салони за гости, гориво,
обработка на товари, обслужване на несамостоятелни пътници
и други.
2. Приходи от финансирания – приходи за покриване на разходи
с финансиране от летищни такси;
3. Финансови приходи – приходи от лихви и положителни
разлики от промяна на валутни курсове.
Разбивката на разходите включва:
1. Разходи по икономически елементи:
Въпрос
Можете ли да посъветвате как се използва методологията за прогнозиране на
макроикономическите показатели, използвани в бизнес плана 2017-2020?
(Например прогнозите за средната инфлация за годината, базирани на индекса
на потребителските цени или на ХИПЦ, са специфични източници на
информация и т.н.)
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Моля, представете анализ на профила на стареене на запасите към 31.12.2017 г.
(стойност и дата на последното движение)
Моля, представете разбивка на разходите за заплати по месеци за периода
януари 2015 г. - най-късно до 2018 г.
Каква е причината за увеличението на разходите за социално и здравно
осигуряване през 2017 г. (10,330 млн. Лв.) В сравнение с 2016 (8,469 млн. Лв.)?
Тези разходи включват ли данък върху социалните помощи?

– материали – разходи за резервни части, основни и
спомагателни материали, строителни материали, почистващи
материали, канцеларски материали, работно и униформено
облекло, ел. енергия, вода, природен газ, гориво и други
материали;
– външни услуги – данъци сгради, такса смет, застраховки,
услуги по договор, ремонт и др.;
– амортизации;
– възнаграждения – текущо възнаграждение, обезщетения за
неизползвани отпуски и при пенсиониране;
– данъци и осигуровки в съответствие с Кодекса за социално
осигуряване и Закона за корпоративно подоходно облагане
– социална програма: ваучери за храна, карти за транспорт и
помощи други
– други – командировки в страната и чужбина, професионално
обучение, съдебни разходи, дарения и др.
2. Суми с корективен характер – отчетна стойност на
продадените активи;
3. Финансови разходи – разходи за лихви, отрицателни разлики
от промяна на валутни курсове и др.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение № 2.19.
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение № 7.4.6.
Причините за увеличението на разходите за социалното и
здравно осигуряване за 2017 г. са следните:
- промени в осигурителните вноски върху социалните разходи
според нормативни документи;
- промени в основни заплати през м. ноември 2017 г.
Върху социалните придобивки се дължи данък, съгласно Закона
за корпоративното подоходно облагане.
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Моля, посочете сумата на възнагражденията (обемни бонуси), платени за Сумата на възнагражденията (обемни бонуси), платени за
8 дейности по размразяване за периода 2015-2017 г.?
дейности по размразяване за периода 2015-2017 г. е 16 116,60
лева
Моля, представете обобщена информация за търговската площ на летището в Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
9 общ брой квадратни метра, самостоятелна търговска площ (кв.м), търговска информационната зала - Приложение № 12.5.
площ, отдадена под наем на трети лица (кв.м) за 2015, 2016 и 2017
Моля, предоставете допълнителна графа, съдържаща цената на придобиване/ Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
10 неизплатената балансова стойност на активите, посочени в досието 5.9.1. от 21 информационната зала - Приложение № 5.9.1.1.
август 2018 г.
Моля, изпратете PDF файла "5.9. От 26 юли 2018 в Excel формат
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
11
информационната зала - Приложение № 5.9.1.2.
В притурка 7.6.1 „Разходи за заплати по длъжности, декември 2017 г.“ разходите Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
за заплати са 3.3 млн. лв. За 2,417 служители, докато в отчета за приходите и информационната зала - Приложение № 7.4.6.1.
разходите на летищния оператор, предоставен в базата данни на
Министерството на транспорта, разходите за заплати са 3.023 млн. лв. за
12
приблизително 1.354 служители. Въз основа на гореизложеното се оказва, че
има допълнителна сума в разходите за персонал през декември 2017 г. Моля,
представете ни справка за размера на общите разходи за заплати за декември
2017 г., заедно с допълнителните суми.
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