№ Въпрос
1 В PDR файла с референция 2.2.5.1 разбивката на стимулите за
авиокомпаниите не съвпада с общия размер на стимулите,
изброени в същия файл. Моля, разработете
2 В PDR файла с позоваване 2.2.5.1 се посочва, че през
финансовата година 2017 са инициирани общо 23 нови
маршрута, отговарящи на условията за стимули от SA. Моля,
обяснете кои са авиокомпаниите, които оперират тези нови
линии, и споделете какъв е броят на новите линии през 2018 г.
досега.
3 Моля, разчетете за намаляването на разходите за комунални
услуги за вода през финансовата 2017 г. (289 хил. Лв.), В
сравнение с 2016 г. (508 хил. Лв.)
4 Моля, обяснете естеството на "държавните и нотариалните
такси" според разбивката, която е налична в годишните
финансови отчети на летище София за 231 хил. Лв. През
февруари 2017 г.
5

6

Отговор
Разликата идва от технически грешки във файловете към въпрос
2.2.5.1. Моля, приемете за верни файловете от 17.08.2018 г. т. 2,
отговор 3.
В таблицата към 2.2.5.1 са дадени годините, в които се изплащат
инсентивите, а не годините, в които са открити маршрутите.
Таблица с новите за Летище София маршрути/авиокомпании за
периода 2016-2018 година е налична за преглед във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията – Приложение 2.17.
През Декември 2016 г. е пусната в експлоатация нова водопроводна
връзка за „Летище София” ЕАД, която не генерира загуби на вода от
тръбите.
Държавните и нотариалните такси в размер на 231 хил. лв. посочени
в Годишния финансов отчет на „Летище София“ ЕАД за 2017 г. са:
държавни такси за издаване на удостоверения, документи, лицензи
и др.; нотариалните такси за заверка на пълномощни, договори,
декларации и др.
При разбивката на CoGS за FY2017 и FY2016 са включени Посочените разходи се отнасят към търговска авиокомпания, а не за
разходите, които са генерирани във връзка с Българската Bulgarian Airforce и са възстановени от авиокомпанията.
авиокомпания на стойност 78 лв. И съответно 58 хил. лв. Моля,
обяснете дали тези разходи са (са били) предмет на
възстановяване от държавата?
Моля, споделете своя анализ на събираемостта на вземанията Въпросът не е свързан с предмета на концесията.
(публични и от търговска дейност) от България Ер към 31
декември 2015, 2016, 2017 и последната налична дата 2018.
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Моля, представете разбивка на публичните вземания от
летищни такси към 31 декември 2015, 2016, 2017 и последната
налична дата 2018 по фактура, съдържаща фактурирана сума,
дата,
контрагент
в
Excel
формат.
Макар да сте заявили в предходен отговор, че публичните
вземания от летищни такси не са предмет на концесията, тъй
като ще останат в баланса на текущата юридическа
организация, считаме, че такава информация е от голямо
значение за потенциалните кандидати, разкриват търговското
поведение на бъдещите контрагенти на летищния оператор.
Освен това вземането е свързано по своята същност с размера
на летищните такси, които се предлагат като ключов приходен
поток
на
спечелилия
търга.
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Ако се прецени, че форматът Excel не е приложим, моля,
представете анализ на стареенето на вземанията за летищни
такси от контрагента, който разделя остатъка до 30 дни от
фактурата, до 60, 90, 180, 365, 365+ дни .
Моля, представете разбивка на съдебните вземания към 31
декември 2015, 2016 и 2017, както и последната налична дата
за 2018 г. Моля, включете препратка към съдебните дела, по
които се формират вземанията.
"Според РРР файл 7.4.2 разходите за заплати на персонала, зает
във връзка с VIP A, Летище Балчик и хотел" Космос ", възлизат
на
657
хил.
Лв.
През
2017
г.
Във Вашия отговор за ефекта на EBITDA на VIP A, Летище
Балчик и Хотел Космос, публикуван на 17.08.2018 г.,
изчислихте, че разходите по тези разходи възлизат на 79 465
лева. Какви видове разходи са включени в последната сума?

Потвърждаваме своето разбиране, че публичните вземания от
летищните такси (ако такива са налице), които се събират от
настоящия летищен оператор , нямат пряка връзка с предмета на
концесията и с бъдещия концесионер. Също така, следва да отчете
и обстоятелството, че това е информация, която засяга трети лица. и
засяга трети лица.
В допълнение, посочваме, че вземанията от контрагентите на
„Летище София“ ЕАД не трябва да бъдат вземани предвид от
бъдещия концесионер при определяне на размера на летищните
такси, защото летищните такси ще се определят и събират от
концесионера

Вземанията към 31 декември 2015, 2016 и 2017 г., включително и
налични такива към 2018 г., остават вземания на настоящия летищен
оператор. Поясняваме, че настоящата процедура е за концесия, а не
приватизация на настоящия летищен оператор „Летище София“
ЕАД.
Сумата 79 465 е в хиляди лева, и представлява разходи, в които не се
съдържат разходите за хотел Космос, ВИП А и летищна площадка
Балчик и амортизации.
Посочената сума от 79 465 хил. лв. не съдържа в себе си сумата от
657 хил. лв. и при изчисляване ефекта на EBITDA следва да се има
предвид сумата от 79 465 хил. лв.

Ще разгледаме ли и сумата от 657 хил. Лв. Като корекция на
EBITDA, ако не и защо? "

10 Моля, представете разбивка на Други текущи задължения за
6,678 хил. лв. към 31 декември 2017 г. (по одитирания
финансов отчет). Посочва се, че 2 202 хил. лв. Се дължат на
депозити от наети клиенти. Какво се крие зад останалите 4,476
хил. лв.? Моля, представете пълната разбивка на сумата на
Други текущи задължения към последната налична дата през
2018 г.
11 Моля, посочете дали ще бъде предоставен пълен пробен или
междинен финансов отчет към 31 май 2018 г. (или друга дата
през 2018 г.) с цел по-пълно разглеждане на финансовото
състояние на текущия период.
12 Моля, представете извлечението от единната данъчна сметка
на Дружеството, показваща погасяването на данъчните,
социални и здравноосигурителни задължения на Дружеството
за 2015, 2016, 2017 и за периода януари - юли 2018 г.
13 Моля, представете копие от сертификат, издаден на
дружеството през последните 6 месеца, относно наличието /
липсата на задължения по чл. 87, ал. 6 от Закона за
корпоративното подоходно облагане.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията
– Приложение 1.17.

Финансов отчет към 31.07.2018 г. - наличен за преглед на място във
Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в
клауза 5.1. от Документацията за концесията,
Приложение 1.1.8
Не предоставяме информацията. Същата има характер на данъчна
тайна.

Представяме сканирано копие от удостоверение от НАП от
01.08.2018 г. - наличен за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията,
Приложение 1.19.
14 Моля, предоставете копия от писма до / от РД, съдържащи Летище София ЕАД спазва данъчното законодателство съобразно
указания относно прилагането на данъчното законодателство, спецификата на неговата дейност и прилага публикуваните в
както и данъчни консултации и съвети, предоставени от интернет-сайта на НАП указания по неговото прилагане.
данъчни консултанти и / или одитори на Дружеството. Моля,
посочете дали съответните инструкции / съвети са приложени

на практика от Дружеството, както и да посочите причините,
ако това не е било направено.

15 Моля, дайте ни информация относно периодите на данъчно Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
облагане, които все още не са обект на данъчен одит от периодите на данъчно облагане, които все още не са обект на
данъчния орган
данъчен одит от данъчния орган няма да се отнасят до бъдещият
концесионер и засягат само „Летище София“ ЕАД.
16 Моля, представете копие от всички данъчни ревизии, издадени Не предоставяме информацията. Последната има характер на
във връзка с последните данъчни ревизии (за всеки вид данък, данъчна тайна.
а именно корпоративен данък, данък при източника, ДДС,
данък върху доходите на физическите лица, социално и
здравно осигуряване и т.н.) съдебни решения (ако има такива).
17 Моля, представете копие от всички актове за събиране на Няма издадени актове за събиране на данъци за 2015, 2016, 2017 и
данъци, издадени от Приходния орган за всеки от 2015, 2016, януари-юни 2018 г
2017 и януари-юни 2018 г.
18 Моля, предоставете информация за всички текущи данъчни Няма текущи данъчни ревизии на Летище София ЕАД.
ревизии, пред които е подчинена Дружеството.
19 Моля, представете годишни декларации за корпоративен данък Годишни декларации за корпоративен данък в съответствие с чл. 92
в съответствие с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно от Закона за корпоративното подоходно облагане за финансовите
облагане за финансовите години 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017, години 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 са предоставени с отговор на
заедно с документи, доказващи своевременното представяне на въпроси Q&A_17.08.10_2 и са налични за преглед на място във
тези декларации.
Физическата информационна зала при условия и по ред, посочени в
клауза 5.1. от Документацията за концесията – Папка „Отговори,
публикувани на 17.08.2018 г.“.
20 Моля, предоставете работните файлове и документи, Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
съдържащи подробна информация и обяснения относно прилагането на данъчното законодателство е задължение на
направените корекции в счетоводния финансов резултат за търговското дружество „Летище София“ ЕАД, което го спазва
данъчни цели, както са отчетени в съответните годишни съобразно приложимите към спецификата на неговата дейност
декларации за корпоративен данък върху дохода.
данъчни норми. Настоящият отговор се основава на разбирането ни,
че увеличенията и намаленията по данъчните декларации и

плащането на авансови вноски са индивидуални за всяка година и са
резултат на единични и уникални за всеки период обстоятелства,
което означава, че се отнасят конкретно за търговската дейност на
настоящия летищен оператор.
Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
прилагането на данъчното законодателство е задължение на
търговското дружество „Летище София“ ЕАД, което го спазва
съобразно приложимите към спецификата на неговата дейност
данъчни норми

21 Моля, предоставете информация за авансовите плащания на
корпоративен данък (включително изчисляване на авансовите
вноски и документи, удостоверяващи навременното изпращане
на средства), както и копия от декларации за промени в сумата
на авансовите вноски за корпоративен данък за периода 20152017.
22 Моля, представете график за данъчните амортизации за Информацията е налична за преглед на място във Физическата
финансовите години 2015, 2016 и 2017 (формат Excel)
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията –. Приложение 1.1.9.
23 Моля, предоставете информация за третирането на социалните Третирането на социалните разходи, предоставени в натура на
разходи, предоставени в натура на служителите през периода служителите през периода 2015-2017 г. е съгласно действащите
2015-2017 г.
разпоредби на чл.204 от Закона за корпоративно подоходно облагане
24 Моля, представете разбивка на възнаграждението, начислено Не е възможно предоставянето на тази информация, тъй като
на лица, които подлежат на данъчно облагане в чуждестранни данните за възнагражденията на чуждестранни лица, попадащи в
юрисдикции, попадащи в обхвата на чл. 12 от ЗКПО за обхвата на чл. 12 от ЗКПО засягат правата и законните интереси на
годините 2015, 2016, 2017 (ако е приложимо).
трети лица са защитени със закон - чл. 37 от Закона за защита на
конкуренцията.
25 Моля, представете месечни декларации за ДДС за финансовите Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
години 2015, 2016, 2017 и януари-юли 2018 г. и документи, прилагането на данъчното законодателство вкл. подаването на
удостоверяващи тяхното своевременно подаване и плащане на декларации за ДДС и внасянето на данъка е задължение на
задълженията по ДДС.
търговското дружество „Летище София“ ЕАД, което го спазва
съобразно приложимите данъчни норми. Предоставянето на
информация по този въпрос е възможно да доведе до формирането
на погрешна преценка у икономическите оператори, поради
различния начин на разчитане на летищните такси при настоящия
летищен оператор и концесионер. В тази връзка вижте и предишни
отговори относно начина на „разчитане“ на летищните такси при
настоящия оператор и, при бъдещия концесионер. Обръщаме
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внимание, че настоящият летищен оператор „Летище София“ ЕАД
не отчита приходите от летищни такси, като приходи, като това е
подробно описано в сключения договор между „Летище София“
ЕАД и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията от м. септември 2016 г., предоставен на
разположение на икономическите оператори.
Моля, представете равносметка, подготвена на годишна база за Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
всяка финансова година, обхваната от данъчното разузнаване, размера на начисления ДДС касае само дейността на търговското
между: i) размера на начисления ДДС, както е отразен в дружество „Летище София“ ЕАД.
месечните справки за ДДС, и ii) GL сметките, когато базите на
ДДС за съответните доставки са били отчетени.
Моля, посочете за всеки основен тип услуга / продукт, . Информацията по въпроса не е свързана с обекта на концесията –
предоставен от Дружеството, информация за видовете приложимото третиране на ДДС касае само дейността на
подкрепяща документация, събрана и съхранявана от търговското дружество „Летище София“ ЕАД, и е при съобразно
Дружеството във връзка с оценката на приложимото третиране приложимите към спецификата на неговата дейност данъчни норми
по ДДС (доколкото такива документи са предвидени в ДДС на ЗДДС
Законодателство).
Моля, представете описание и представяне на функциите за Сектор „Заплати“ обработва заплатите в специализиран софтуер
заплати на компаниите. Потвърждаване дали екипът за заплати „Омекс- Заплати“.
използва специализиран софтуер за заплати и как е постигната
връзката между този софтуер и счетоводния софтуер на
компаниите.
Моля, предоставете информация за датите за подаване на В съответствие на сроковете по Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за
формуляри 1 и 6, както и датите за плащания по отношение на съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на
същите документи за периода 2015-2017 г. и януари-юли 2018 данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
г.
лица, както и от самоосигуряващите се лица.

30 Моля, представете информация в табличен формат, който
обобщава всички недвижими имоти, собственост на
Дружеството, в периода 2015-2017 г. Таблицата трябва да
съдържа
най-малко
следната
информация:
-Описание
на
съответния
недвижим
имот;
- придобиване и нетна балансова стойност на съответното
имущество;
- референтен номер на декларацията, подаден на общинските
такси във връзка със съответния недвижим имот.
31 Моля, предоставете информация (декларации по Закона за
местните данъци) относно такси за недвижимо имущество и
събиране на боклук (ако има такива) и доказателства за
своевременното им плащане за периода 2015-2017 г.

Информацията е налична за преглед в Физическата информационна
зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от Документацията
за концесията - Приложение 5.1.7.

Информацията е налична за преглед на място във Физическата
информационна зала при условия и по ред, посочени в клауза 5.1. от
Документацията за концесията
– Приложение 1.20.

