№
Въпрос
1
Моля да потвърдите, че сумата от 133 хил. лв. посочени в одитирания
отчет за 2017 г. като приходи от продажба на нетекущи активи
представляват нетната печалба от сделките по продажба (Фактурирана
сума минус балансова стойност на съответните активи). Моля да
представите нетната балансова стойност на продадените активи.
2
Относно файл 1.1.7 "Консолидирана EBITDA 2016-2017" качен в
електронната информационна зала:
2.1 Ще може ли да ни предоставите подобрен файл за изчисление на
EBITDA (ако летището се е управлявало от концесионер) и за 2015
година?
2.2 Каква е стойността на постъпленията от наем за 2015 г., които са
преотстъпени на бюджета на РБ?

Отговори
Потвърждаваме, че сумата от 133 хил. лв., посочена в одитирания
отчет за 2017 г., като приходи от продажба на нетекущи активи
представлява нетната печалба от сделките по продажба (Фактурирана
сума минус балансова стойност на съответните активи).
Балансова стойност на продадените активи е в размер на 0 хил. лв.
2.1. Участниците трябва да изготвят сами своите изчисления за 2015 г.
на базата на ГФО и допълнителната информация, предоставена от
Летище София.

2.3 Какво представляват разликите свързани с ДДС при изчислението на
разходи за материали и разходи за външни услуги пряко обвързани с
дейността на летищен оператор:
- Разходи за материали: 1301 хил. лв. (2017) и 1104 хил. лв. (2016);
- Разходи за външни услуги: 1453 хил. лв. (2017) и 1803 хил. лв. (2016)?
2.4 На какво се дължи разликата при сумирането на тотала на приходите
за 2016 - Записани 141,877 хил. лв вместо 140,604 хил. лв. ( разлика от
1,272 хил. лв)?
2.5 В перото за приходи ВИП А и Космос непопадащи в концесията 26
хил. лв( 2017) и 21 хил. лв. (2016) какви са дяловете на ВИП А и Космос в
хил. Лв за 2015, 2016 и 2017?
2.6 Освен Еспресо ВИП А, какви други приходи и разходи влизат в дела
на ВИП А които не попадат в концесията?
2.7 Моля отнeсете изключените разходи, т.е. разликата в разходите между
ГФО и справката във файла, (разбираме, че се отнасят до обекти извън
обхвата на концесията - Космос, ВИП А, Балчик) за 2015 г., 2016 г., 2017
г. към съответните три обекта.

2.3. Представените разходи на търговското дружество са без ДДС и
съответно ако искате да изключите ДДС-то трябва да бъде само от
разходите, финансирани от летищни такси. Участниците са отговорни
сами да изготвят своите анализи за данъчно облагане.

2.2 Отговорът е публикуван на 17.08.2018 г., файл Q&A_17.08.18_4,
отговор № 7 –
за 2015 г. постъпленията от наем, които са преотстъпени на бюджета
на РБ са в размер на 2 351 хил. лв.

2.4. Коректната цифра е 140,604 хил. лв.
2.5. Приходите са спрямо представените в таблицата.

2.6. Правителственият ВИП А, не е Еспресо ВИП Б.
2.7. От таблицата са изключени разходите на ВИП А, летателна
площадка "Балчик" и почивна база "Космос", които не са обект на
концесия.
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2.8. Според изключените приходи и разходи, свързани с Космос, ВИП А,
Балчик, изглежда, че това са губещи дейности за дружеството. Моля
потвърдете, че това е така и обяснете причните.
2.9. Почивките на служителите в база Космос субсидирани ли са и
Концесионерът следва ли да покрива разходи на служители за бъдещи
такива?

2.8. ВИП А, летателна площадка "Балчик" и почивна база "Космос" не
са обект на концесия.

Какво представляват приходите от ВИП обслужване и приходите от
салони за гости? Имат ли връзка с ВИП А? Ще може ли да предоставите
по-детайлни справки за компонентите на приходите от ВИП обслужване
и Салони за гости?
Във връзка с отговор на въпрос 5 от Q&A_29.08.18_3 :
4.1 Има ли през 2017, 2016 и 2015 подобни разходи(Издръжка на
служителите на МВР), които са се осъществили и били ли са представени
в отчета за печалбата и загубата на "Летище София" ЕАД. Ако има такива
ви моля да предоставите точните суми през съответните години.
4.2 През 2018 г. направени ли са разходи по съответната позиция
Издръжка на служителите на МВР? Ако отговорът е положителен, на
каква стойност са направените вече разходи и колко се очаква да бъдат те
за цялата 2018г.?
Във връзка с отговор на въпрос от Q&A_29.08.18_3, сумите посочени за
"платени ... за данък сгради и такса смет за активите, попадащи в обхвата
на концесията за 2016 г. – 659 хил. лв., за 2017 г. - 692 хил. лв." от кого са
били плащани - от Летище София или от държавата (ГВА/МТИТС)?
Каква част са били отчитани като разходи през отчета за печалбите и
загубите на Летище София? Каква е сумата за 2015 г?

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала Приложение 2.3.9. - Справка за приходите от
ВИП обслужване и от салони за гости.
Посочените приходи нямат връзка с ВИП А.
През 2015 г. ,2016 г., 2017 г., до настоящия момент на 2018 г. няма
извършени разходи по издръжка на служители на МВР и до края на
2018 г. не се очаква да има такъв разход.
Както е посочено в отговор 5 от Q&A_29.08.18_3 сумата 2 780 хил. лв.
е прогнозен годишен разход по тази дейност.

2.9. Почивната база „Космос“ се ползва безплатно от служителите,
като разходите се поемат от „Летище София“ ЕАД.
Въпрос на преценка на Концесионера е дали той ще покрива разходите
на служителите за бъдещи почивки.

Посочените суми са платени от „Летище София“ ЕАД със средства от
летищни такси по чл. 120 от ЗГВ. Същите са били отчетени като разход
през отчета за приходите и разходите, но за тях е показано и
финансиране от летищните такси, т.е. разходите не са участвали във
формирането на финансов резултат през съответните години.
За 2015 г. платената сума за данък сгради и такса смет за активите,
попадащи в обхвата на концесията, е в размер на 620 хил. лв.
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Във връзка с файл 2.3.1 Приходи от търговски дейности от електронната
информационна зала, молим да обясните разликата между сумите в
позиция "Други търговски дейности" и тези в раздел 2.1 на Годишния
доклад за дейността от:
-2015г. в размер на 28 хил. лв.
-2016г. в размер 49 хил. лв.
-2017г. в размер 200 хил. лв.
На база на файл 1.1.7 Консолидирана EBITDA 2016-2017 от електронната
информационна зала общата отчетната стойност гориво и антилед
отнасяща се към дейността Продажба, транспортиране, съхранение и
лабораторен анализ на горива и антилед е 2,150 хил. лв. за 2017 г. На база
на файл 12.1.1 Отговори на въпроси (10.08.2018 Q&A_1) 1, 3.2, 4, 5, 7 Accounts от електронната информационна зала общата отчетната стойност
отнасяща се към дейността Продажба, транспортиране, съхранение и
лабораторен анализ на горива и антилед е 2,234 хил. лв. Молим да
поясните тази разлика в стойностите.

Във файл 2.3.1. Приходи от търговски дейности от Електронната
секция на Информационната зала по преценка относно дейността са
включени или изключени приходи от подадените справки по дейности,
като не са включени и обекти, които не са в обхвата на концесията, а
за 2017 г. е включена и продажба на дълготраен актив в размер на 133
хил. лв.
Потвърждаваме, че общата отчетна стойност отнасяща се към
дейността Продажба, транспортиране, съхранение и лабораторен
анализ на горива и антилед е 2,234 хил. лв.
Във файла 1.1.7 Консолидирана EBITDA 2016-2017 от електронната
информационна зала е допусната техническа грешка.
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По аналогия с файлове 1.13, 1.14, 1.15 и т.н. моля представете във формат
Ексел детайлна справка за оперативните разходи и отчетна стойност за
2015, 2016, 2017 г. за всяко приходно перо от нерегулирана дейност,
включително:
- Наземно обслужване
- Търговия на стоки в магазини
- Наеми и комисионни
- Реклама
- Продажба, транспортитране, съхранение и лабораторен анализ на горива
и антилед
- Карго
- Обслужване ВИП
- Салони за гости
- Продажба на самолетни билети
- Паркинги
- Обслужване на несамостоятелни пътници
- CUTE
- Еспресо ВИП А и Б
- Други търговски дейности
- Балчик
Справката да се равнява до оперативните разходи за всяка година (2015 г.62,943 хил.лв., 2016г.-71,840 хил.лв., 2017г. - 81,177 хил.лв.)
Във връзка с файлове 12.1.1 Отговори на въпроси (10.08.2018 г. Q&A_1 )
№ 1, 3.2, 4, 5, 7 и 12.1.2 Отговори на въпроси (10.08.2018 г. Q&A_1) № 2,
3.1 от електронната информационна зала, молим да предоставите
съответните данните за Други приходи (файл Accounts.xlsx) и Приходи и
разходи за дейността по Продажба, транспортиране, съхранение и
лабораторен анализ (файл Breakdown revenues.xlsx) също така за 2015 и
2016 г.
Във връзка с файл 1.15 Разходи, свързани с функционирането на
бизнес/VIP салоните от електронната информационна зала, молим да
поясните дали разходите на обща стойност 1,019 хил. лв. както и отчетната
стойност на продадените стоки от 51 хил. лв. за 2017 г. се отнасят само

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение 1.10.2.

Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение 2.3.9.1.

Посочените разходите на обща стойност 1,019 хил. лв., както и
отчетната стойност на продадените стоки от 51 хил. лв. за 2017 г., се
отнасят към приходите от Еспресо ВИП Б (85 хил. лв.) и приходите от
ВИП обслужване (1,328 хил. лв.).
4

към приходите от Еспресо ВИП Б или и към приходите от ВИП
обслужване (1,328 хил. лв.)?
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Моля представете в електронен формат (Ексел) обобщен Отчет за Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
приходите и разходите на месечна база за периода 2016 г. - последен информационната зала - Приложение 1.1.11.
приключен месец 2018 г. Като минимум да се включат регулирани
приходи, нерегулирани приходи, разходи за материали, външни услуги,
персонал, други, амортизации, ЕБИТДА, оперативна печалба.
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По отношение на файл Breakdown revenues от 12.1.1 Отговори на въпроси
(10.08.2018 г. Q&A_1 ) № 1, 3.2, 4, 5, 7 - моля пояснете характера на
Приходи от летищен оператор (обект 10308 от счетоводна система) и
Приходи Отдел Сигурност ВС (обект 11704 от счетоводна система).
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Моля потвърдете дали сумите представени като "Общо фактурирани
приходи от летищни такси" в рамките на Отчета на План-програмата на
разходите и паричните средства, необходими за изпълнение на
публичните услуги и администрация, част от ГФО на дружеството, (напр.
99,888 хил. лв. за 2017 г.) включват издръжката на националния надзорен
орган?
Молим да предоставите справки на месечна база на балансите на
оборотния капитал на „Летище София“ ЕАД 2016 г., 2017 г. и към
последния приключен период на 2018 г.? Справките да съдържат размер
на: материални запаси, търговски вземания, данъчни вземания, други
текущи вземания (изкл. КТБ), вземания за летищни такси (част от
разчетите по проект за реконструкция и от договор с правителството),
задължения към персонала и осигурителни институции (изкл. пенсионни),
задължения към персонала за пенсии, данъчни задължения, търговски
задължения, други текущи задължения. Също така молим да се представят
и сумите на вземания от България Еър .
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Приходите от летищен оператор в обект 10308 са от услуги при
поискване за водене на ВС/МПС по перона; почистване на разлив от
гориво/масло на перонна стоянка; пожарно осигуряване при
боядисване, консервиране и заваръчни работи по ВС или зареждане с
гориво на ВС с пътници на борда.
Приходите отдел сигурност ВС – обект 011704 е от услуги за
придружаващ инспектор/оператор по сигурността.
Сумите, представени като "Общо фактурирани приходи от летищни
такси" в рамите на Отчета на План-програмата на разходите и
паричните средства, необходими за изпълнение на публичните услуги
и администрация, част от ГФО на дружеството (напр. 99,888 хил. лв.
за 2017 г.) не включват издръжката на националния надзорен орган?
Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
информационната зала - Приложение 1.1.8.1.
Данни за сумите на вземанията от авиокомпания „България ер“ не
предоставяме, тъй като представлява информация, която е защитена от
закон – чл. 37 от Закона за защита на конкуренцията. Също така,
потвърждаваме своето разбиране, че вземанията на „Летище София“
ЕАД нямат пряка връзка с предмета на концесията и с бъдещия
концесионер.
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Молим да представите справка за дълготрайните активи. Справката да
съдържа информация за година на придобиване, отчетна стойност,
амортизация, балансова стойност и местонахождение на активите.
Посочете следните категории активи: активи подлежащи на прехвърляне
към концесионера според договора за концесията, активи, които подлежат
на допълнително закупуване/наемане от концесионера и други (активи,
които нито ще бъдат предоставени на концесионера, нито могат да бъдат
закупени/наети)

Активите, собственост на „Летище София“ ЕАД са налични в
Електронната секция на Информационната зала от 26.07.2018 г.
Представяме актуализирани стойности към 31.08.2018 г. информацията е налична за преглед в Електронната секция на
Информационната зала - Приложение 5.9.1.3.
Активите – публична държавна собственост, които ще се предоставят
на концесионера като част от обекта на концесия са налични като
приложение
App_Tender_doc_2A3_GVA.pdf
и
приложение
App_Tender_doc_2A3_MTITC.pdf към Документацията за концесията.
Молим да предоставите детайлни файлове за полетната информация за Информацията е налична за преглед в Електронната секция на
2015 и 2016 включващи всички самолетовдижения за съответните години, информационната зала - Приложение 2.1.2.5.1.
подобно на файл 2.1.2.5 Полетна информация за 2017 от електронната
информационна зала?
Забелязахме, че в ГФО на Летище София ЕАД е отчетено увеличение на Информацията по въпросите не е свързана с обекта на концесията нетните съдебни вземания от 81 хил. лв. за 2016 г. и 2 502 хил. лв. за 2017 концесионерът няма да има отношение по съдебните вземания на
г.
„Летище София“ ЕАД. Също така информацията за съдебните дела е
18.1. Бихте ли обяснили на какво се дължи това увеличение през 2017?
чувствителна информация, засягаща правата и законните интереси на
18.2. Ще може ли да предоставите разбивка на сумите за 2017 и 2016 по трети лица, поради което не се предоставя.
съдебни дела и обосновка за съдебните дела?
18.3. Ще може, също така, да ни представите разбивка на самите
счетоводни записи които са предприети във връзка с осчетоводяването на
съответните начисления?
18.4. Каква сума от тези начисления е призната през отчета за печалбите
или загубите е и на кой ред е записана в отчета?
Моля да предоставите подробна информация за начина на фактуриране и Фактурирането на летищните такси се извършва в съответствие с
осчетоводяване на летищни такси във времето. Колко време след разпоредбите на Наредбата за таксите за използване на летищата за
извършване на полет се издава фактура? Какъв е падежът й и кога обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република
обичайно получавате плащане? По отношение на отстъпките кога ги България.
признавате - още с издаване на първоначална фактура или се извършва За признаването на отстъпките се прилага установения ред в
приспадане от последващи фактури на по-късен етап? Счетоводно кога съответната Програма за стимулиращи отстъпки за развитите на
признавате отстъпките? Как подхождате при отстъпки, които важат при трафика на летище София, която се отнася за съответния период на
постигане на определен обем (напр. брой пътници или самолетодвижения) предоставяне на отстъпките.
- има ли текущи начисления на база прогнозни обеми или признавате
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отстъпките за минали полети чак при достигане на необходимия обем?
Как се начисляват отстъпки, които са свързани с обем с период, различен
от календарна година (напр. от 7 месец до 6 месец на следващата година).
Отстъпките, които важат за няколко години (напр. за нов маршрут),
продължават ли да се прилагат в първоначалния си обем въпреки промяна
в политиката за отстъпки в следваща година?
22.1. Молим да ни представите информация за 2015 г., 2016 г. и 2017 г.
относно колко са сумите начислени в отчета за приходите и разходите на
„Летище София“ ЕАД под формата на обезценка на вземанията по вид търговски, други, за летищни такси?
22.2. Каква е политиката на „Летище София“ ЕАД за начисляване на
разходите за обезценка на вземания?
22.3. Също така, молим да ни предоставили информация за това колко би
следвало да бъдат разхода за обезценка и стойността на начислената
обезценка на баланса ако се прилага пълна обезценка на всички
просрочени вземания (отделно като летищен оператор и отделно като
търговско дружество) над 90 дни или на всички над 180 дни - за 2015 г.,
2016 г. и 2017 г.?

Моля пояснете разликите между сумите в Евро за 2017 г. в регулирани
разходи посочени в Отчета на План-програмата на разходите и паричните
средства, необходими за изпълнение на публичните услуги и
администрация, част от ГФО на дружеството (общо 75,106 хил. лв. или
38,401 хил. евро, от които са изключени разходите за амортизация и
закупуване на нови активи) и разходите посочени в Приложение 3 (колона

22.1. За 2015 г., за 2016 г. и 2017 г., в Отчета за приходите и разходите
са начислени суми за обезценка както следва:
За 2015 г. – 301 хил. лв.
За 2016 г. – 25 516 хил. лв., обезценка на вземане от КТБ(н)
За 2017 г. – 1 хил. лв.
Начислените обезценки са за търговски вземания.
22.2. Както е оповестено в Годишните финансови отчети на „Летище
София“ ЕАД, Ръководството на дружеството преценява адекватността
на обезценката на трудносъбираеми и несъбираеми вземания от
клиенти на база възрастов анализ на вземанията, исторически опит за
нивото на отписване на несъбираеми вземания, както и анализ на
платежоспособността на съответния клиент, промени в договорените
условия на плащане и др.
22.3. Не разполагаме с такива данни. „Летище София“ ЕАД не е
правило проверка за извършване на обезценка само по признака на
изминали дни от падежа, тъй като такава практика не съответства на
посочената в предходната т. 22.2. политика за начисляване на
обезценки. Също така, потвърждаваме своето разбиране, че въпросите
за вземанията на „Летище София“ ЕАД в т.ч. за обезценките, нямат
пряка връзка с предмета на концесията и с бъдещия концесионер, тъй
като всяко дружество има индивидуална политика за обезценка.
Разликата между общата сума на разходите (с изключени разходи за
амортизация и разходи за закупуване на нови активи) в отчета за 2017
г. посочен в План-програмата в ГФО и Приложение 3 от пакета с
документи за обявление началото на консултациите за летищни такси
2019 г. представлява еднократни финансови разходи, които не са
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отчет 2017 -38,483 хил. евро с изключена амортизация на съществуващи и
нови активи) към Обявление за начало на консултациите по летищните
такси на Летище София публикувано през 2018 г. на сайта на дружеството.
Моля представете за периода 2015, 2016, 2017 справка на месечна база за
счетоводните записи касаещи разчетните сметки по Договор за
реконструкция и Договор с правителството, които кореспондират с
признаване на приход или разход. Освен признатите приходи от
финансиране (Регулирани) има ли друго отражение върху отчета за
приходи и разходи движението в разчетните сметки по проекта и
договора?

елемент на разходите в План-програмата, но са действително
извършени, поради което са включени в отчета.
Проектът за реконструкция и развитие на летище София е приключил
и всички активи по него са в експлоатация. Информацията по въпроса
за разчетите по проекта не е свързана с обекта на концесията и
концесионерът няма да има отношение.
Освен признатите приходи от финансиране (Регулирани) в отчета за
приходи и разходи има отражение и на разходите за текуща издръжка
на дейността, финансирана с тези приходи.

8

