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Въпрос
Отговор
Моля представете копия от фактури (на извадков принцип), Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на
издадени от Летище София ЕАД "от името и за сметка" на Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
МТИТС към клиентите, съгласно Договор вх. № 100-Д- Документацията за концесията – Приложение 13.4.1
154/10.09.2016 г.

2

Моля представете копия от фактури (на извадков принцип),
издадени от Летище София ЕАД за доставка на услуги (напр.
наземно обслужване) към клиенти.
Моля представете справка по месеци за 2017 г., съдържаща
следната информация - начислен ДДС по продажби, облагаеми с
20% ДДС; начислен ДДС с протокол по чл. 117 от ЗДДС,
включително разбивка по причини; резултат за месеца.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на
Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 3.90
Отговорът е предоставен с файл Q&A_30.08.18_2_bg, т. 26.
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Моля уведомете ни дали сумите, представени във финансовите
отчети като "финансиране", са разглеждани от гледна точка на
държавна помощ, предоставена от държавата на Летище София
ЕАД. Моля уведомете ни дали считате темата за приложима към
дружеството.

Сумите, отчетени от „Летище София“ като "финансиране", не са
държавна помощ. Не смятаме темата за приложима за настоящия летищен
оператор, а още по-малко – за бъдещия концесионер. Моля, отчетете и
другите наши отговори по този въпрос.
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Какво е данъчното третиране на следните разходи за социални Отговорът е предоставен с файл Q&A_30.08.18_2_bg, т. 23.
придобивки на персонала:
- ваучери (на стойност 380 лв., уговорени в колективния трудов
договор)
- разходи за транспорт на служителите, транспортни карти
- разходи за настаняване на служителите в хотел "Космос" или,
алтернативно, компенсация в размер на 150 лв.
Моля представете справка, подобна на тази, предоставена под
индекс 7.4.5.1., за периода 2015-2017 г.
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Моля представете справка за сумите, декларирани като "други Информацията е налична за преглед на място във Физическата секция на
увеличения/намаления" в ГДД по ЗКПО за периода 2015-2017 г. Информационната зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 1.33.
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Молим за информация за изплащането на заплати на служителите
- на коя дата обикновено се изплащат за текущия месец, обичайна
практика ли е да правите авансови плащания и ако да кога ги
извършвате, какво е съотношението между изплатените
възнаграждения авансово и след приключване на месеца?
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За периода 01.2018 - 07.2018 г. каква е сумата на преотстъпения Сумата на преотстъпения наем в полза на републиканския бюджет за
наем в ползва на републиканския бюджет?
периода от 01.01.2018 г. до 31.07.2018 г. е в размер на 1 699 хил. лв.
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За периода 01.2018 - 07.2018 г. каква е сумата на предоставените
отстъпки по летищни такси - молим за справка, в която срещу
всяка сума да бъде посочена авиокомпанията и вида на
предоставената отстъпка съгласно политиката за насърчаване на
трафика.
Молим за оперативната база данни на летищния оператор за 2018
г. до последна налична дата (детайлна информация за трафика)
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Трудовото възнаграждение за текущ месец се изплаща в периода 25-30то число на следващия месец.
Авансовите плащания са обичайна практика и се изплащат в периода 1015-то число на текущия месец в размер до 40% от размера на основната
заплата за лицата, декларирали, че желаят да получават аванс.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационна зала – Приложение 2.2.5.5

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационна зала – Приложение 2.1.2.5.3

Какви допълнителни отстъпки по летищни такси очаквате да До края на 2018 година се очаква „Летище София“ ЕАД да изплати
начислите до края на годината по отношение на трафика отстъпки в размер на около 5 360 000 евро. Тези отстъпки са за трафик,
реализиран в периода 01.2018г. - 07.2018г.?
реализиран от 01.07.2017 година. Включва се второто полугодие на 2017
година, тъй като отстъпките се изплащат след изтичане на 12 месечен
период.
За периода 01.2018 - 07.2018 г. има ли начисления за годишни Информацията до 30.06.2018 г. е налична за преглед от 09.08.2018 г. в
възнаграждения, обвързани с резултати (ДМС)? Какви са сумите? Електронната секция на Информационната зала - Приложение № 7.6.
Колко очаквате да бъде размера на ДМС за годината? Моля за Допълнително представяме информацията с месечно ДМС за м. 07.2018
детайлна справка.
г. в размер на 117 120.58 лв.
Към момента не може да бъде посочен точният размер на очакваните
възнаграждения за резултати от труда до края на 2018 година, (месечни
и/или за годината), тъй като същият е свързан с изпълнението на
планираната печалба преди данъци за съответния месец и/или за годината
по Бизнес план за 2018 година, изчислена без да се вземат предвид
планираните и отчетените обезценки на активи и провизии на задължения
в съответствие с МСС.
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Моля за месечна справка за периода 09.2016 - 07.2018г. за сумите
на просрочените вземанията по летищни такси, включени в
перото "разчети по договор с правителството" (т.е. без перото
"разчети по проект за реконструкция")

Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията.
Разчетите на „Летище София“ ЕАД с МТИТС по отношение на
вземанията от авиокомпании за летищни такси ще се решават само между
„Летище София“ ЕАД и съответните авиокомпании, т.е концесионерът
няма да има отношение към тези вземания.
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