#

Въпрос

Отговор

1

Социални
разходи Увеличението на социалните разходи за месец декември 2017 и
На какво се дължи увеличението на социалните разходи за месец декември месец април 2018 г. се дължи на изплатени суми за Коледа и
2017 (1.3 милиона лева) и месец април 2018 (1.28 милиона лева)?
Великден.

2

Няма разходи, свързани с администрацията на летището, които
Разходи
Моля да предоставите информация за това дали има разходи и какъв е не са включени в отчетите на дружеството.
техния размер (2016 и 2017 г.), свързани с администрацията на летището,
които не са включени в отчетите на дружеството.

3

Приходи
Какъв e прихода през 2017 от предоставени наземни услуги на Austrian
Airlines.
Регулирани
и
търговски
дейности
2016
Моля да предоставите справка за регулираните и търговски дейности
(приходи и себестойност) за 2016 г (във формата на отговор 12.1
Приложение 1)

4

Информацията е публикувана на 17.08.2018 г. с отговор
Q&A_17.08.18_4, въпрос № 17.
Приходи от регулирани дейности – 97 119 хил. лв.
Приходи от търговски дейности – 82 006 хил. лв.
Себестойност на продадени стоки – 41 057 хил. лв.

5

Отговорът е публикуван на 21.08.2018 г., въпрос № 26 –
Разходи
Моля да предоставите справка за разходи на дружеството като летищен информацията е налична за преглед на място във Физическата
администратор, покрити от приходите от финансиране (чрез летищни информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза
такси) за 2016 и 2017 г.
5.1. от Документацията за концесията – 1.7. Папка 1.2.1.-2.2.5.3

6

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Брой пътници
Молим да предоставите справка относно броя пътници на база пристигащи Информационната зала – Приложение 2.1.9. – файл
и излитащи (включително карго и други) по терминали за 2016 и 2017 г.
„Приложение 33“.

7

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Tегло на самолетите
Молим да ни предоставите справка за обработените товари по групи Информационната зала – Приложение 2.1.3.3.1 – файл
самолети (напр. Група 1 (1-3т) за пристигащите и заминаващите (отделно) „Приложение 34“.
самолети.

8

Информацията е предоставена с отговор, публикуван на
Отстъпки
Молим да предоставите справка за направените отстъпки във връзка с 17.08.2018 г. отговор Q&A_17.08.18_4, въпрос № 2.
приходите от паркинг за 2016 и 2017 г.

9

Отговорът е публикуван на 21.08.2018 г., въпрос № 25 –
Разходи за абонаментни такси
Молим да ни предоставите детайлна справка за разходите за абонаментни информацията е налична за преглед на място във Физическата
такси през 2017 г.
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза
5.1. от Документацията за концесията – 1.6. Папка 1.2.1.-2.2.5.3
Броят на служителите, подаден към 31.12.2017 г., е равен на броя
Колективен Трудов Договор
Какъв е броя на служители към 31.12.2017, които членуват в синдиката и са на служителите, подаден към 13.08.2018 г.
част от колективния трудов договор (КТД) и на тези, които не членуват в Съгласно чл. 59.4. от КТД всички служители ползват
синдиката, но са се присъединили към КТД през 2017г. привилегии, независимо дали са членове, присъединили или не
Към момента качения на 13.08.2018 файл в секция "Брой персонал включен са нито едното от двете (с изключение на обезщетенията при
в колективния трудов договор" се дублира с файл "Брой персонал по придобиване право на пенсия).
отдели".
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Разходи за персонал за дек. 2017
Може ли да ни предоставите данните за разходи за персонал за дек. 2017, Информационната зала – Приложение 7.6.1 – файл „издръжка по
които липсват в предоставения файл в отговори на приложение 7.6 под т. длъжности м. дек 2017“.
51.1

10

11

12

Потвърждаваме приложение 7.6, под т. 7, че представлява
Неизползван отпуск - потвърждение на файл
Моля да ни потвърдите, че информацията предоставена в приложение 7.6, "разбивка за задължения от неизползвани отпуски в дни и суми
под т. 7 представлява "разбивка за задължения от неизползвани отпуски в към 31.12.2017" за всички служители.
дни и суми към 31.12.2017" за всички служители, които биха били част от
концесионния договор.

13

Минимална работна заплата по отдел, позиция и брой служители; Брой Няма служители на минимална работна заплата в дружеството.
служители с ТЕЛК
Молим да ни предоставите справка по длъжност, отдел, брой служители
към 31.12.2017, които получат минимална работна заплата в дружеството ;
моля отбележите колко служителя от тях са с налично решение на ТЕЛК.

14

15

16

17

Правилата за заплатите в дружеството
Молим да предоставите Правилата за определяне на заплатите в
Дружеството
Социални разходи
На какво се дължи увеличението на социалните разходи за месец декември
2017 (1.3 милиона лева) и месец април 2018 (1.28 милиона лева)?

Информацията е публикувана на 09.08.2018 г. с отговор
Q&A_09.08.18_4, въпрос № 3 (виж електронната секция
приложение 7.5.2.)
Виж отговор на въпрос 1.

Социални
разходи
Социалните придобивки по силата на колективния трудов договор
достъпни ли са за всички служители на предприятието?
Как са третирани тези социални разходи (по силата на КТД) за данъчни
цели?
Провизии
Моля предоставете информация за начислените разходи за провизии (по
видове провизии) на предприятието и как са третирани за данъчни цели.

Социалните придобивки по силата на колективния трудов
договор са достъпни за всички служители на предприятието
включващи и неприсъединени служители (с изключение на
обезщетение при пенсиониране). За неприсъединени към КТД
се заплащат обезщетения, съгласно Кодекса на труда.
„Летище София“ ЕАД е начислило разходи за провизии за
задължения за плащане на обезщетения за пенсиониране (за
служителите, които за заети с търговските дейности) и за
задължения за плащане на неизползвани отпуски (за всички
служители).
Данъчното третиране на тези провизии е съгласно чл. 38 и чл.41
от Закона за корпоративно подоходно облагане

