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Отчет за доходите
За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

В хиляди лева Бел. 2008 2007

Приходи от продажба на услуги 1 167,830 160,575
Други приходи 1 12,557 822

180,387 161,397

Разходи за материали 2 (4,482) (4,535)
Разходи за външни услуги 3 (19,829) (17,691)
Разходи за амортизации 9,10 (27,256) (26,176)
Разходи за персонал 4 (102,482) (88,286)
Загуби от обезценки 5 (547) -
Други разходи 6 (5165) (6,993)

(159,761) (143,681)

Печалба от оперативната дейност 20,626 17,716
Нетни финансови приходи 7 6,995 5,374
Печалба преди данъци 27,621 23,090 
Приходи/ (разходи) за данъци 8 (1,111) (953)
Нетна печалба за годината 26,510 22,137

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част 
от финансовите отчети, представени на страници от 27 до 47.

Емануил Радев
Генерален Директор

Красиян Тинчев
Главен счетоводител

Дата: 14 Март 2009г.
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Счетоводен баланс
За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

В хиляди лева Бел. 2008 2007

Активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване 9 223,467 232,462
Нематериални активи 10 28,323 19,919
Активи по отсрочени данъци 11 1,594 1,210
Общо дълготрайни активи 253,384 253,591
Материални запаси 12 3,481 3,275
Търговски и други вземания 13 46,825 30,117
Пари и парични еквиваленти 15 232,933 201,805
Общо краткотрайни активи 283,239 235,197
Общо активи 536,623 488,788
Капитал и резерви
Основен капитал 16 129,758 129,758
Резерви 318,776 295,849
Натрупана печалба (загуба) 26,510 22,051
Общо капитал и резерви 475,044 447,658
Задължения
Провизии за обезщетения при пенсиониране 18,19 13,730 7,141
Финансирания 12 13
Пасиви по отсрочени данъци 11 2,156 2,122
Сума на дългосрочни задължения 15,898 9,276
Провизии за обезщетения при пенсиониране 18,19 3,991 3,230
Търговски и други задължения 17 41,690 28,624
Сума на краткосрочни задължения 45,681 31,854
Общо капитал и пасиви 536,623 488,788

Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част 
от финансовите отчети, представени на страници от 27 до 47.
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Отчет за промените в капитала
За годината, приключваща на 31 декември 2008 г.

В хиляди лева 
Основен 
капитал

Специфични 
резерви

Други  
резерви

Неразпределена 
печалба

Общо

Баланс към   1 януари  2007 г. 129,758 23,008 259,594 15,747 428,107
Печалба за текущата година - - - 22,137 22,137
Разпределение на печалбата от 
2006 г.

- 1,583 14,250 (15,833) -

Активи отписани за сметка на 
резервите

- - (2,586) - (2,586)

Баланс към 31 декември 2007 г. 129,758 24,591 271,258 22,051 447,658
Баланс към   1 януари  2008 г. 129,758 24,591 271,258 22,051 447,658
Печалба за текущата година - - - 26,510 26,510
Разпределение на печалбата от 
2007 г.

- 4,666 17,385 (22,051) -

Активи отписани за сметка на 
резервите

- - (19) - (19)

Активи записани в увеличение на 
резервите

- - 895 - 895

Баланс към 31 декември 2008 г. 129,758 29,257 289,519 26,510 475,044

Емануил Радев
Генерален Директор

Красиян Тинчев
Главен счетоводител

Дата: 14 Март 2009г.
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В хиляди лева Бел. 2008 2007

Основна дейност
Нетна печалба преди данъци 27,621 23,090

Корекции за:

Разходи за амортизации 9,10 27,256 26,176

Загуби/(Печалби) от обезценка 547 (307)

Провизии за обезщетения при пенсиониране 9,914 4,947

Нетни (приходи)/разходи за лихви (7,238) (5,390)

Нереализирани курсови разлики 174 (49)

(Печалба)/Загуба от отписани дълготрайни активи 104 1 642

Оперативна печалба преди промени в оборотен капитал 
и провизии

58,378 50,109

(Увеличение)/намаление на дебитори (15,218) (5)

(Увеличение)/намаление на материални запаси (166) 632

Увеличение/(намаление) в кредитори (647) 759

Парични потоци от операции 42,347 51,495
Платени данъци върху печалбата (1,798) (217)

Парични потоци от оперативна дейност 40,549 51,278
Инвестиционна дейност
Получена лихва 5,802 5,079

Плащания по придобиване на машини, съоръжения и  
оборудване

(7,070) (2,398)

Плащания по придобиване на нематериални активи (8,153) (16,314)

Парични потоци от инвестиционна дейност (9,421) (13,633)
Финансова дейност
Платени суми по заеми - (7,334)

Платени лихви по заеми - (263)

Парични потоци от финансова дейност - (7,597)
Нетно увеличение / (намаление) на пари и парични  
еквиваленти

31,128 30,048

Пари и парични еквиваленти в началото на периода 15 180,291 150,243

Пари и парични еквиваленти в края на периода 15 211,419 180,291

Емануил Радев
Генерален Директор

Красиян Тинчев
Главен счетоводител

Дата: 14 Март 2009г.
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Бележки към финансовия отчет

1. Приходи

2. Разходи за материали

3. Разходи за външни услуги

4. Разходи за персонала

5. Загуби от обезценка

6. Други разходи за дейността

7. Нетни финансови приходи

8. Приходи /(Разходи) за данъци

9. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

10. Нематериални активи

11. Отсрочени данъчни активи и пасиви

12. Материални запаси

13. Търговски и други вземания

14. Обезценки

15. Парични средства и парични еквиваленти

16. Капитал и резерви

17. Търговски и други задължения

18. Задължения (провизии)  за обезщетения при пенсиониране

19. Провизии за обезщетения при пенсиониране

20. Финансови инструменти 

21. Свързани лица

22. Условни активи

23. Условни пасиви

24. Събития след датата на баланса

25. Приложими стандарти

26. Приложение на публикуваните международни стандарти за финансово отчитане
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1.Приходи

В хиляди лева 2008 2007
Приходи от аеронавигационно обслужване 167,830   160,575
Други приходи
Приходи от неустойки 12,007 -             
Приходи от наеми, обучение и други услуги 550              515 
Обезценка на вземания - (694)
Постъпления от отписани вземания - 338
Реинтегрирана обезценка - 663

12,557 822
Приходите от аеронавигационно обслужване са от такси за АНО при прелитане – 156,762хил.лв.                  
и такси за АНО в зоната на летищата – 11,068 хил.лв.
Приходите от неустойки са по договор с „Аления Маркони Системс” (СЕЛЕКС С.И.) за изграждане 
на автоматизирана система за УВД съгласно Споразумение за извънсъдебно уреждане на 
споровете по Договор № 31072000 г.

2. Разходи за материали 

В хиляди лева 2008 2007
Ел.енергия 1,875 1,721
Топлоенергия 616 476
Резервни части 538 1,197
ГСМ 479 345
Консумативи 428 310
Други материали 357 298
Канцеларски материали 105 92
Вода 51 46
Работно облекло и предпазни средства 33 50

4,482         4,535
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3. Разходи за външни услуги 

В хиляди лева 2008 2007

Членство в Евроконтрол и административни такси 9,191 8,585
Лицензни такси                                                                               2,613 2,224
Разходи за комуникация 1,464 1,753
Разходи за застраховки 1,264 1,472
Консултантски услуги и одити 1,176             193
Охрана 1,012 731
Поддръжка на оборудване 826 893
Обслужване на сграден фонд и околни пространства 455 328
Облитане на ОРСТС 411               451
Поддръжка на сграден фонд 339 217
Комплексно обслужване на УВБ 326 110
РПОМ –съгласно правилник 113                101
Реклама 56 58
Пощенски и куриерски услуги 52                  50
Транспорт 48 58
Абонамент за периодични издания 46                  51
Други разходи (бривети,такси,измервания и др.) 437                 416

19,829            17,691

4. Разходи за персонала 

В хиляди лева 2008 2007

Заплати и възнаграждения 76,362 69,447
Разходи за социално осигуряване 7,709 6,464
Социални добавки 8,497 7,428
Провизии за обезщетения при пенсиониране 9,914 4,947

102,482 88,286
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6. Други  разходи 

В хиляди лева 2008 2007
Данъци върху социалните разходи 1,376 1,405
Разходи за командировки и обучение 2,467 1,228
Данъци по ЗКПО, ЗМДТ и ЗДДС 1,113 863
Брак, дарения, отписани ДА и др. 209 1,961
Съдебни разходи - 1,536

5,165 6,993

7. Нетни финансови приходи 

В хиляди лева 2008 2007
Приходи от лихви 7,577 5,790
Разходи за лихви - (175)
Нетни печалби и загуби от курсови разлики (181) 31
Други финансови (разходи)/приходи (нетно) (401) (272)

6,995 5,374

5. Загуби от обезценки
 
В хиляди лева 2008 2007
Обезценка на вземания 750 -
Постъпления от отписани вземания (11) -
Реинтегрирана обезценка / Обезценка на разходи за ДМА (192) -
(за 2007 г. виж: нота 1)                                                     547 -
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9. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

В хиляди лева 

Земя и 
сгради

Машини и 
съоръже-

ния

Транс-
портни 

средства

Оборуд-
ване

Разходи за 
придобива-
не на ИМСО

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2008 г. 139,497 166,767 2,011 3,624 11,518 323,417
Придобити 937        1,946 1,399 121 8,589 12,992
Трансфери 673      14,944 21 (15,638) -
Отписани (280) (118) (68) (77) (543)
Салдо към 31 декември 2008 г. 141,107 183,377 3,292 3,698 4,392 335,866
Амортизация и загуби от обезценки
Салдо към 1 януари 2008 г. 14,796 73,404 1,225 1,376 154 90,955
Амортизация за годината 3,440 17,770 289 324 21,823
Отписани (231) (98) (50) (379)
Салдо към 31 декември 2008 г. 18,236 90,943 1,416 1,650 154 112,399

8. Разходи за данъци

В хиляди лева 2008 2007
Текущ разход за данък признат в Отчета за доходи 
Данък върху печалбата за текущата година 1,461 1,635
Изменение на отсрочените данъци,  признати в Отчета за доходите
Произход и обратно проявление на временни разлики
(виж: нота 11)

(350) (682)

1,111 953

Разходи за данък печалба
Според разпоредбите на Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО чл.180) 
Предприятието има право на 60% преотстъпен данък, при условие че инвестира тези средства в 
програми  за интеграция и хармонизация на националните системи за управление на въздушното 
пространство с европейските стандарти или ги използва за поддържане на паричния резерв по 
Закона за Гражданското Въздухоплаване.
Текущата данъчна ставка е 10%. Текущият разход за данък е в размер на 40% от данъчната ставка 
за всички дружества, регламентирана в ЗКПО. Няма промяна в размера на данъчната ставка 
приложима за текущия данък спрямо 2007 година.
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10. Нематериални активи

 
В хиляди лева 

Софтуер Права
Разходи за 
придобива-
не на  НДМА

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2008 г. 14,049 7,805 13,165 35,019
Придобити 264 13,573 13,837
Трансфери 15,291 (15,291) -
Отписани (79) 7,805 (7,884)
Салдо към 31 декември 2008 29,525 11,447 40,972
Амортизация и загуби от обезценки
Салдо  към 1 януари 2008 г. 7,574 7,526 - 15,100
Амортизация за годината 5,154 279 5,433
Отписани (79) (7,805) (7,884)
Салдо  към 31декември 2008 12,649 - - 12,649
Балансова стойност
Към 1 януари 2008 г. 6,475 279 13,165 19,919
Към 31 декември 2008 г. 16,876 - 11,447 28,323

Значими нематериални дълготрайни активи влезли в експлоатация през годината:
• Софтуер за Център за управление на въздушното движение – Фаза 3, автоматизирана система за 

УВД  SATCAS-версия V2 (14,146 хил.лв.)

Балансова стойност
Към 1 януари 2008 г. 124,701 93,363 786 2,248 11,364 232,462
Към 31 декември 2008 г. 122,871 92,434 1,876 2,048 4,238 223,467
Разходи за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
Най-значими активи в процес на изграждане към 31 декември 2008 г. са както следва:

• Летищна контролна кула (ЛКК) на Летище София (55 хил.лв.)
• Разширяване и модернизация на автоматизираната система за управление на въздушното 

движение (SATCAS) (3,065 хил.лв.)
• Реконструкция на ТП2 и ТПЛокатор Ср.НиНН - РЦ ОВД София (495 хил.лв.) 
• Ел.захранваща линия 20KV- ЛЦ ОВД Варна (200 хил.лв.)

Значими активи влезли в експлоатация през годината:
• Пистова система „LOT B2 Летище София (12,501 хил.лв.)
• Ведомствени жилища гр. София (350 хил.лв.)
• МТО система Вайсала ЛЦ ОВД Варна  (399 хил.лв.)
• Ел. Захранваща линия средно напрежение за ТП2 РЦ ОВД София (121 хил.лв)
• Пеустройство ел.инсталация категория «О» в ЕЦ за УВД гр. София (240 хил.лв)
• Преустройство ел.захранване табла НН ЛЦ ОВД Г.Оряховица (82 хил.лв.)
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Движение на временните разлики през годината 

В хиляди лева 

Баланс към 
1 януари 

2008

Признати в 
отчета за 
доходите

Баланс към 
31 декември 

2008

Имоти, машини, съоръжения и оборудване 2,122 34 2,156
Обезценка на разходи за ДМА (6) - (6)
Възнаграждения за неизползвани отпуски (250) (87) (337)
Задължения за социално осигуряване върху 
неизползваните отпуски

(62) (15) (77)

Обезценка на вземания (90) (13) (103)
Задължения за доходи на физ.лица (326) 25 (301)
Провизии за обезщетения при пенсиониране                                                                                      (415) (294) (709)
Провизии по съдебни задължения (61) - (61)
Отложени данъчни (активи)/пасиви 912 (350) 562

Задължения за доходи на физ.
лица

(301) (326) - (301) (326)

Провизии за обезщетения при 
пенсиониране

(709) (415) - (709) (415)

Провизии по съдебни 
задължения

(61) (61) - (61) (61)

Отложени данъчни (активи)/
пасиви

(1,594) 2,156 (1,210) 2,122 562 912

11. Отсрочени данъчни активи и пасиви 

В хиляди лева 

31 декември 
2008 31 декември 2007 2008 2007

Активи Пасиви Активи Пасиви Нетно Нетно

Имоти, машини, съоръжения и 
оборудване

2,156 - 2,122 2,156 2,122

Обезценка на разходи за ДМА (6) (6) - (6) (6)
Провизия за неизползвани 
отпуски 

(337) (250) - (337) (250)

Задължения за социално осиг. 
върху неизползваните отпуски

(77) (62) - (77) (62)

Обезценка на вземания (103) (90) - (103) (90)

Значими нематериални дълготрайни активи в процес на изграждане през годината:
• Разходите за придобиване на НДМА са за Разширяване и модернизация на автоматизираната   

система за управление на въздушното движение SATCAS (11,447 хил.лв.)
Правото на ползване приключи през м. април 2008 г.
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13. Търговски и други вземания

В хиляди лева 2008 2007
Търговски вземания 27,614 25,815
Обезценки (3,018) (2,785)
Вземания за неустойка   11,495  -
Съдебни и присъдени вземания 14,541  13,845
Обезценка на съдебни и присъдени вземания (13,778) (13,778)
Предоставени аванси по договори 712 866
Отсрочени разходи 2,610 2,365
Корпоративен данък за възстановяване 379 42
Лихви по депозити, гаранции и др. 6,710 4,187
Обезценка (440) (440)

46,825 30,117

От търговските вземания (27,614 хил.лв.) 99,26 % са вземания от такси за аеронавигационно 
обслужване от тях пътни такси за АНО при прелитане (26,440 хил.лв.) и такси за АНО в зоната на 
летищата (970 хил.лв.), основната част от които са в срока за плащане.
Присъдените вземания от Авиокомпания Балкан представляват 99,5% от всички съдебни и 
присъдени вземания и са в размер на 13,750 хил.лв., които са обезценени на 100%.

Отсрочените данъци за 2008 година са калкулирани въз основа на ефективната данъчна ставка, . 
прилагана от Предприятието, в размер на 4 % (40% от законово регламентираната ставка на данък 
върху печалбата за всички дружества за 2008 година – 10%) (2007: ефективна данъчна ставка 4%)

12. Материални запаси

В хиляди лева 2008 2007
Материали и резервни части 3,416 3,242
Стоки 65 33

3,481 3,275

Извършена е годишна инвентаризация към датата на съставяне на финансовия отчет, резултатите 
от която са отразени.
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14. Обезценки

В хиляди лева 2008 2007
Салдо на 1 януари 2008 17,157 20 397
Начислени 750 722
Реинтегрирани (192) (663)
Отписани (325) (3,297)
Ефект от валутно курсови разлики - (2)
Салдо на 31 декември 2008 17,390 17,157

Начислената обезценка за вземания  касае вземания от такси свързани с аеронавигационното 
обслужване (3,018 хил.лв.) и обезценка на съдебни и присъдени вземания (13,778хил.лв.).

15. Парични средства и парични еквиваленти

В хиляди лева 2008 2007
Парични средства в брой 51 45
Парични средства в банки 62,380 78,228
Депозити 170,502 123,532
Общо пари и парични еквиваленти 232,933 201,805
Паричен резерв в БНБ (21,514) (21,514)
Общо парични средства и парични еквиваленти 
в отчета за паричните потоци

211,419 180,291

В депозитите са включени 21,514 хил. лв., равняващи се на левовия еквивалент на 11 милиона 
евро, и които представляват срочен депозит в Българска Народна Банка в съответствие с 
издадената „Наредба №140 на Министерството на транспорта и съобщенията и Министерство 
на финансите от 4 декември 2001 г. за установяване режима, реда и условията за поддържане 
и разходване на паричния резерв на ДП РВД”. За целите на представяне на отчета за паричните 
потоци, този депозит не е включен в сумата на парите и паричните еквиваленти.
Депозитите в търговски банки са в евро и са със срок до 12 месеца. Депозитите са направени 
при лихвени равнища от 4,00% до 5,10%
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Основните търговски задължения са към следните доставчици: „Аления Маркони Системс” 
(СЕЛЕКС С.И.) (10,962 хил.лв.) за разширяване и модернизация на автоматизирана система 
за УВД, Летище София (2,847 хил.лв.) за изграждане на обект „Реконструкция развитие и 
разширение на летище София – ЛОТ Б2”, ЕВРОКОНТРОЛ (1,924 хил.лв.) за членски внос. Всички 
задължения се погасяват в съответствие с договорените условия. 

17.Търговски и други задължения 

В хиляди лева 2008 2007
Търговски задължения 17,550 8,478
Задължения към персонала 17,397 13,345
Задължения към бюджета         1,177    2,232
Задължения към социално осигуряване 2,727 2,119
Гаранции 241 194
Други (застраховки,удръжки от запл.персонал и др.) 1,062 671
Съдебни и присъдени 1,536 1,585

41,690 28,624
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18. Задължения (провизии) за обезщетения при 
пенсиониране 

В хиляди лева 2008 2007
Начално салдо за периода 10,371 8,816
Изплатени обезщетения през периода (2,950) (3,622)
Доначисление на  провизия по задължения за пенсиониране 10,300 5,177
Крайно салдо за периода 17,721 10,371

19. Провизия за обезщетения при пенсиониране 

В хиляди лева % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Провизия преди дисконтиране 3,290 2,756 957 790 - 7,793
Доначисление преди 

дисконтиране  
701 1,717 3,125 2,220 3,757 11,520

Общо задължения преди 
дисконтиране

3,991 4,473 4,082 3,010 3,757 19,313

Дисконт 4.75% (203) (362) (391) (636) (1,592)
Настояща стойност 3,991 4,270 3,720 2,619 3,121 17,721

Съгласно изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов договор, при прекратяване на 
договора на служител по повод на неговото пенсиониране, ДП „РВД” е задължено да изплати 
определена компенсация, базирана на брутното месечно възнаграждение на служителите. 
Провизията за компенсиране на пенсионираните служители на Предприятието в съответствие с 
параметрите заложени в Кодекса на труда и Колективния трудов договор е изчислена за периода 
от януари 2009 г. до месец декември 2013 г. включително.

20. Финансови инструменти
Валутен риск
Предприятието е изложено на валутен риск от покупки и продажби, деноминирани в 
чуждестранна валута. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение 1:1,95583. 
Валутният риск за Предприятието е породен основно от евентуални транзакции в щатски долари. 
Ръководството контролира валутния риск чрез фиксиране на покупните, продажните цени в 
левове или евро. 
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21. Свързани лица
В таблиците са посочени по-значими сделки със свързани лица по смисъла на МСС 24. Свързани 
лица на Предприятието са други държавно контролирани предприятия.

Наименование на предприятието Описание на сделката Покупки през
2007 г.

Задължения към 
31.12.2007г.

ГД ГВА Такси за удостоверения за 
експлоатационна годност

2,225 -

Летище София Префактуриране на 
ел.енергия, вода, наем

249 34

Комисия за регулиране на 
съобщенията

Лицензионни такси 160 -

Авиотряд 28 Облитане на ОРСТС 451 88
Летище София Договор за изграждане 

Пистови системи “LOT B2
1 -

ДП „Транспортно 
строителство и 
възстановяване”

Договор за изграждане на 
обект „Св.Св. Константин и 
Елена”

7 3

„Булгаргаз” АД Доставка на природен газ 150 1
ЦНИП при УАСГ Регулиране терен за нова 

ЛКК
11 -

3,254 126

Лихвен риск
Тъй като Предприятието няма лихвени заеми, лихвеният риск е нисък.   
Анализ на ефективната лихва и ценови условия
Към датата на баланса, нивата на ефективната лихва по отношение на лихвоносните активи, 
заедно с периодите на преоценка, са представени в следната таблица: 

Кредитен риск
Кредитната експозиция на Предприятието е оповестена в бележка 13. Основната част от неговите 
търговски вземания е породена от пътни такси, начислявани и събирани от Евроконтрол, които са 
нормативно уредени за текущия период с подписаното Многостранно споразумение за пътни 
такси.

В хиляди лева 
Бел.

Ефективен 
лихвен 

процент
Общо до 6

месеца
6-12

месеца 

Пари в каса 15 - 51
Разплащателни сметки 15 0,58 62,380
Депозити 15 4,63 170,502  3,912 166,590
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Наименование на предприятието Описание на сделката Покупки през
2008 г.

Задължения към 
31.12.2008г.

ГД ГВА Такси за удостоверения за 
експлоатационна годност

2,431 1

Летище София Префактуриране на 
ел.енергия, вода, наем

316 39

Комисия за регулиране на 
съобщенията

Лицензионни такси 163 0

Авиотряд 28 Облитане на ОРСТС 409 0
Летище София Договор за изграждане 

Пистови системи “LOT B2
388 388

„Булгаргаз” АД Доставка на природен газ 305 0
ЦНИП при УАСГ Регулиране терен за нова 

ЛКК
14 14

МТ-ГВА Недвижим имот - -
4,026 442

Наименование на предприятието Описание на сделката Покупки през
2008 г.

Задължения към 
31.12.2008г.

ДАНС Транспортни средства - -

Във връзка с изпълнението на функциите на управителните органи на Предприятието, същото е 
изплатило възнаграждения, както следва:

В хиляди лева 2008 2007
Управителен съвет 258 243
Контролен съвет 147 118
Генерален директор 110 56

515 417

22. Условни активи
Банковите гаранции и обезпечения в полза на ДП „РВД” са в размер на 10,347 хил. лева, като най-
значителната част от тях са гаранциите, издадени от „Аления Маркони Системс” (СЕЛЕКС С.И.) на 
стойност 9,864 хил. лева.
Условни пасиви
Заведени дела за разходи от фирма „Пламс 2001” ООД свързани с използване на вещно право в 
хотелски комплекс „Копитото” - първа инстанция, на стойност 663 хил.лв. 
Събития след датата на баланса
След датата на баланса няма събития, които да имат съществено отражение при съставяне на 
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финансовия отчет за 2008 г. 
Размерът на осреднената таксова единица за аеронавигационно обслужване за прелитане е 
46,26 евро за 2008 г. Размерът на осреднената базова (отчита несъществените разлики на лева 
спрямо еврото на база на обменните курсове на Ройтерс) таксова единица за прелитане е 43,73 
евро за 2009 г.

23. Условни пасиви
 
Заведени дела за разходи от фирма „Пламс 2001” ООД свързани с използване на вещно право в 
хотелски комплекс „Копитото” - първа инстанция, на стойност 663 хил.лв. 

24. Събития след датата на баланса
След датата на баланса няма събития, които да имат съществено отражение при съставяне на 
финансовия отчет за 2008 г. 
Размерът на осреднената таксова единица за аеронавигационно обслужване за прелитане е 
46,26 евро за 2008 г. Размерът на осреднената базова (отчита несъществените разлики на лева 
спрямо еврото на база на обменните курсове на Ройтерс) таксова единица за прелитане е 43,73 
евро за 2009 г.

25. Приложими стандарти
Обяснение на приложимата счетоводна рамка
Предприятието е съставило годишни неконсолидирани финансови отчети за 2007 година, 
съгласно изискванията на  Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), в 
редакцията им към 1 януари 2005 година, утвърдени за прилагане в България с Постановление 
на Министерския съвет  № 207/7.08.2006 г. и обнародвани в ДВ бр. 66 от 2006 година. Списък на 
Международните Счетоводни Стандарти, утвърдени за прилагане в България е представен по-
долу.

Списък на Международните Счетоводни Стандарти, утвърдени за прилагане в България, 
приложени при изготвяне на годишните неконсолидирани отчети за 2008 година

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансова отчетност 

МСФО 2 Плащане на базата на акции

МСФО 3 Бизнес комбинации

МСФО 4 Застрахователни договори

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени

МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси

МСС 1 Представяне на финансови отчети

МСС 2 Материални запаси
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МСС 7 Отчети за паричните потоци

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

МСС 10 Събития след датата на баланса

МСС 11 Договори за строителство

МСС 12 Данъци върху дохода

МСС 14 Отчитане по сегменти

МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

МСС 17 Лизинг

МСС 18 Приходи

МСС 19 Доходи на наети лица 

МСС 20 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена 
помощ

МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове

МСС 23 Разходи по заеми

МСС 24 Оповестяване на свързани лица

МСС 26 Счетоводство и отчитане на пенсионните планове

МСС 27 Консолидирани  и индивидуални финансови отчети

МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия

МСС 29 Финансово отчитане при свъхинфлационни икономики

МСС 30 Оповестявания в счетоводните отчети на банки и сходни финансови институции

МСС 31 Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия

МСС 32 Финансови инструменти: оповестяване и представяне

МСС 33 Доходи на акция

МСС 34 Междинно финансово отчитане

МСС 35 Преустановяващи се дейности

МСС 36 Обезценка на активи

МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи

МСС 38 Нематериални активи

МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

МСС 40 Инвестиционни имоти

МСС 41 Земеделие

МСС 40 Инвестиционни имоти

МСС 41 Земеделие

КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и 
сходните с тях задължения

КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти

КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
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КРМСФО 5 Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на околната 
среда

ПКР 7 Въвеждане на еврото

ПКР 10 Правителствена помощ – без специална връзка с оперативната дейност

ПКР 12 Консолидация – предприятия със специално предназначение

ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия – непарични вноски от контролиращите съдружници

ПКР 15 Оперативен лизинг – стимули

ПКР 21 Данъци върху дохода – възстановяване на преоценените неамортизируеми активи

ПКР 25 Данъци върху дохода – промени в данъчния статус на едно предприятие или неговите 
акционери

ПКР 27 Оценяване съдържанието на операции, включващи правната форма на лизинг

ПКР 29 Оповестяване – споразумения на концесионна услуга

ПКР 31 Приход – бартерни сделки, включващи рекламни услуги

ПКР 32 Нематериални активи – разходи за интернет страници
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Общо обслужени единици в страните-членки на 
Евроконтрол за 2008 г.
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Национални таксови единици на страните-членки 
на Евроконтрол за 2008 г. 
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