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Пояснения към финансовия отчет

I.

Обща информация

“Бианор Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в
Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.
„Бианор Холдинг” АД се формира като тип холдингово дружество в областта
на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В
него е концентрирана административната, финансовата и счетоводната
дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата), в
които „Бианор Холдинг” АД има инвестиции и вземането на инвестиционните
решения.
Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София,
ул. “Черковна” № 78.
Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Иван Димитров, Костадин
Йорданов и Драгомир Бояджиев.
Изпълнителен директор на Дружеството е Костадин Стоянов Йорданов.

II.

Счетоводна политика
1.

База за изготвяне на финансовите отчети

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията
на Европейския съюз. Те включват Международните счетоводни стандарти
(International Accounting Standards (IAS)), Международните стандарти за
финансови отчети (International Financial Reporting Standards (IFRS) и
тълкуванията за тяхното прилагане (SIC – IFRIC interpretations).
Международните стандарти за финансови отчети включват и последващите
изменения и допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното
прилагане, както и бъдещите стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане,
изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти (International
Accounting Standards Board (IASB)).
Счетоводната политика на „Бианор Холдинг” АД е разработена в съответствие
със Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансови
отчети.
Стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от
Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху
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финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от
годишния период, започващ на 1 януари 2020 г.:
Изменения в концептуалната рамка на МСФО за стандарти издадени
след 29 март 2018 г.
Целта на проекта е да изменят препратките към Концептуалната рамка в
международните стандарти за финансово отчитане. Целта на измененията е
съществуващите препратки към предишните рамки в редица стандарти и
разяснения да бъдат актуализирани чрез замяната им с препратки към
преразгледаната Концептуална рамка.
МCC 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна Политика,
Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки
С промените се
изясняват и привеждат в съответствие дефиницията за
„съществени“ и дават насоки за подобряване на последователността при
прилагането на това понятие.
Годишни подобрения и стандарти, които са в сила за следващи периоди и все
още не са приети от ЕС към края на периода:
МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 01 януари 2021)
Целта на проекта да се създаде единен стандарт, включващ всички
принципите, така че той да е приложим към всички застрахователни и
презастрахователни договори, с което да се подобри съпоставимостта между
компаниите, юрисдикциите и пазарите.
МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди, започващи на или
след 01 януари 2020)
С промените се ограничават и поясняват дефиницията за бизнес. Те също така
позволяват опростена оценка на това дали придобит набор от дейности и
активи е по-скоро група активи, отколкото бизнес.
МСФО 9 Финансови инструменти, МСФО 7 Финансови инструменти:
оповестяване (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01 януари
2020, приети в ЕС януари 2020)
Целта на проекта е да се преодолеят последиците от реформата на базовите
лихвени проценти върху финансовото отчитане през периода преди замяната
на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент.

2.

Основни принципи при осъществяването на отчетността

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в
съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 1 от Закона за счетоводството при
съобразяването със следните основни счетоводни принципи:
 текущо начисляване
 действащо предприятие
 предпазливост
 съпоставимост между приходите и разходите
 предимство на съдържанието пред формата
 запазване при възможност на счетоводната политика от предходния
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отчетен период
независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка
между начален и краен баланс

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата
цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и
пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика
към финансовия отчет.

3.

Използване

на

приблизителни

счетоводни

оценки

и

предположения
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови
отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези
оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и
действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат
различни от направените оценки и допускания.
4.

Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества

Дъщерни дружества
Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола
на Дружеството.
Контролът върху дъщерните предприятия на Дружеството се изразява във
възможността му да
управлява финансовата и оперативната политика на въпросините предприятия,
така че да се получи изгоди в резултат на дейността им.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в дъщерни
предприятия
са представени по цена на придобиване (себестойност),
намалена със загубите от обезценки.
Придобиването и продажбите на инвестиции в дъщерни дружества се отчитат
по дата на сключване на сделката.
Дружеството признава дивиденти от дъщерно предприятие в печалбата или
загубата в индивидуални си финансови отчети, когато възникне правото му на
получаване.
Инвестициите се отписват, когато се загуби контрол върху дъщерните
предприятия, съответно върху получаваните изгоди от дейността им.
Възникналите резултати от продажбата и/или отписването им се представя във
финансовите приходи/разходи в отчет за всеобхватния доход.
В случай, че дружеството запази участие в дадено предприятие, което следва
да бъде признато, то се класифицира като асоциирано или в съответствие с
МСС 39, съобразно обстоятелствата, като балансовата стойност към датата на
загуба на контрол се приема за цена на придобиване при първоначалната
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оценка.
Към 30 септември 2021 г. „Бианор Холдинг” АД
Сървисиз” ЕООД – 265 000 дяла по 10 лева.

има инвестиция в „Бианор

Асоциирани дружества и малцинствено участие
Асоциирани предприятия са тези, върху които Дружеството е в състояние да
оказва значително
влияние, но те не са дъщерни предприятия или съвместни предприятия.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в асоциирани
предприятия
са представени по цена на придобиване (себестойност),
намалена със загубите от обезценки.
Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което
Дружеството и трети независими страни се заемат със стопанска дейност,
която подлежи на съвместен контрол, като страните имат право върху нетните
активи на предприятието.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в съвместни
предприятия
са представени по цена на придобиване (себестойност),
намалена със загубите от обезценки.
Дружеството признава дивиденти от асоциирани и съвместни предприятия в
печалбата или загубата в индивидуални си финансови отчети, когато възникне
правото му на получаване.
Инвестициите се отписват, когато се загуби значителното влияние или
съвместният контрол, съответно върху асоциираните или смесените
предприятия. Възникналите резултати от продажбата и/или отписването им се
представя във финансовите приходи/разходи в отчет за всеобхватния доход.
Инвестициите, които не са класифицирани като дъщерни, асоциирани или
смесени предприятия се отчитат по справедлива стойност класифицирани като
финансови активи на разположение за продажба, съгласно изискванията на
МСС 39. В случаите, в които инвестициите са в капиталови инструменти, които
нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива цена не
може да се определи надеждно се отчитат по цена на придобиване
(себестойност).
Инвестиции, които са класифицирани в съответствие МСФО 5 като държани за
продажба или са включени в група за изваждане от употреба, която е
класифицирана като държана за продажба , се отчитат в съответствие с
въпросния МСФО.
5.

Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на Финансовия отчет на Дружеството са изготвени в
хиляди български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на
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представяне на Дружеството.
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им
признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс
за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка).
Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането
на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута
в края на периода, са отразени в Отчета за дохода.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на
препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално
стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската
марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе
фиксиран към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.

III. Дефиниция и оценка на елементите във финансовия отчет
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването на дружеството включват
машини, компютърно оборудване, транспортни средства и офис оборудване,
които имат полезен срок на експлоатация повече от една година и стойност
над 500 лв.
Първоначално имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват
по себестойност. Себестойността включва покупната цена, включително митата
и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всички преки разходи за
привеждане на актива в работно състояние за предвидената му употреба.
Балансовата стойност на актива се коригира с последващите разходи, когато е
вероятно предприятието да има икономическа изгода над първоначално
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
След първоначалното признаване активите се оценяват по себестойностния
подход, като себестойността им се намалява с всички натрупани амортизации,
както и натрупаните загуби от обезценка.
Отписването на имотите, машините, съоръженията и оборудването се
осъществява при тяхната продажба или когато активът окончателно бъде
изваден от употреба, в резултат на което не се очакват никакви други
икономически изгоди от него. Печалбите или загубите, получени при
бракуването или изваждането на актива от употреба, се определят като
разлика между приблизително изчислените нетни постъпления от продажбата
и балансовата сума на актива и се признават за приход или разход в отчета за
доходите.
Амортизируемата стойност на активите се разпределя системно през целия им
полезен живот, като се прилага линейният метод. Начислената амортизация се
признава за разход и с нея се намалява балансовата стойност на актива, като
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се използват следните годишни амортизационни норми:





сгради по МСФО 16 – 50 %;
комуникационно оборудване и компютърна техника – 40 %;
транспортни средства – 20 %;
обзавеждане и други нетекущи активи – 15 %.

Начисляването на разходи за амортизация за счетоводни цели започва от
момента, в който амортизируемият актив е на мястото и в състоянието,
необходими за неговата експлоатация.
Начисляването на разходи за амортизация за данъчни цели започва от
началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в
експлоатация.
Когато остатъчната стойност на амортизируемия актив е незначителна по
размер или като процент спрямо отчетната му стойност, тя може да се
пренебрегне. Амортизируемата стойност на актива в тези случаи е равна на
отчетната му стойност.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и
оборудване се определят като се сравнят приходите от продажбата с
балансовата стойност, представят се нетно на лицето на финансовия отчет,
отделно от другите приходи и разходи.
2. Нематериални активи
Нематериалните активи представляват програмни продукти и права.
Нематериалните активи се отчитат по себестойност (цена на придобиване),
която включва покупната цена и всички преки разходи.
Нематериалните активи са представени в баланса по цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация.
Отписването на дълготрайни нематериални активи се осъществява при тяхната
продажба или когато активът окончателно бъде изваден от употреба, в
резултат на което не се очакват никакви други икономически изгоди от него.
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод през техния
полезен срок на експлоатация при прилагане на амортизационна норма, както
следва:




софтуер и права за ползване на софтуер – 40 %;
други нематериални дълготрайни активи – 15 %;
Търговка марка – 5 %.

Начисляването на разходи за амортизация за счетоводни цели започва от
момента, в който амортизируемият актив е на мястото и в състоянието,
необходими за неговата експлоатация.
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3. Обезценка на активи
Балансовата стойност на активите на Дружеството (дълготрайни материални и
нематериални активи, инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесеми
предприятия) се преразглежда към датата на изготвяне на баланса с цел да се
определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност
надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната
продажна стойност и стойността в употреба.
За целите на определяне на обезценката, активите на Дружеството са
групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат
разграничени парични потоци – единица генерираща парични потоци.
4. Финансови активи
Дружеството класифицира своите финансови активи в категории „финансови
активи, отчитани по справедлива стойност“, „инвестиции, държани до падеж“,
„кредити и вземания” или „финансови активи, на разположение за продажба“,
както това е уместно. Класификацията е в зависимост от същността и
предназначението на финансовите активи към датата на тяхното придобиване.
Първоначално всички финансови активи се оценяват по тяхната справедлива
стойност плюс преките разходи по транзакцията, с изключение на финансови
активи, които се отчитат по справедлива стойност в печалбата и загубата.
Финансовите активи на дружеството към края на отчетния период включват:
 парични средства и депозити, търговски и други вземания, определени
като „кредити и вземания“; и
 капиталови инструменти, определени като „финансови активи, на
разположение за продажба“.
Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или
установими плащания, които не се котират на активен пазар. Последващо те се
оценяват в отчета за финансово състояние по тяхната амортизируема стойност,
при използването на метода на ефективния лихвен процент, намалена с
направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи,
когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в обичаен оперативен
цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Лихвените доходи по
“кредитите и вземанията” се признават на база ефективния лихвен процент,
освен при краткосрочните вземания, при които признаването на такава доход е
неуместно и несъществено в рамките на обичайните кредитни условия.
Доходите се представят в състава на финансовите приходи в отчета за
всеобхватния доход.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансово състояние на
дружеството, когато правата за получаване на парични средства от тези
активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило
съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на
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друго лице.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството оценява дали са настъпили
събития и обстоятелства, които показват наличието на обективни
доказателства, налагащи обезценка на компонентите на „кредити и вземания”.
Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на
база стойността на оригинално издадената фактура (себестойност), намалена с
размера на обезценката за несъбираеми суми.
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се
прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува
висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват, когато се установят
правните основания за това.
Финансовите активи на разположение за продажба са притежавани акции в
други дружества, които не се търгуват на активен пазар и за тях няма
котировки на пазарни цени, но са оценени по справедлива стойност, като са
използвани алтернативни оценъчни методи. Възникналите разлики между
цената на придобиване, съответно справедливата стойност, и справедливата
стойност към датата на финансовия отчет се признават като преоценъчен
резерв в друг всеобхватен доход.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансово състояние на
дружеството, когато правата за получаване на парични средства от тези
активи са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от
рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго лице.
Формираният преди това преоценъчен резерв се признава в печалба или
загубата в периода на отписване.
Притежаваните инвестиции на разположение за продажба се преглеждат към
края на всеки отчетен период и при установяване на условия за обезценка и
определяне на нейния размер, същата се отразява в отчета за всеобхватния
доход.
На 30.07.2021 г. е подписан окончателният договор за продажба на 100% от
капитала на „Флипс Медиа“ Инк., САЩ („Флипс“) на Трилър Холд Co LLC
(„Трилър”), компания с ограничена отговорност, регистрирана в щата Делауер
в САЩ и собственик на компанията, оперираща едноименната глобалната
социална видео-платформа. По силата на този договор „Бианор Холдинг“ АД
продаде цялото си миноритарно участие в размер на 5,425,440 обикновени
акции от капитала на Флипс срещу цена от 7 520 745 US долара преди
облагане с данъци и такси, плюс варанти на дружеството-купувач на стойност
0.3521 US долара на акция от капитала на Флипс. Окончателната продажна
цена на една акция е 1.3862 US долара, спрямо предварително обявена цена
от минимум 1.3188 US долара. Плащането се извършва, като 0.6582 US долара
на акция са платими в капитал на дружеството-купувач (от които 0.0658 US
долара на акция ще бъдат задържани по ескроу сметка), а 0.7280 US долара на
акция - в брой (от които 0.0658 US долара на акция ще бъдат задържани по
ескроу сметка).
„Бианор Холдинг“ АД притежава 427 272 броя акции от капитала на
дружеството Трилър Холд Co LLC. Инвестицията е класифицирана във
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финансов актив по справедлива стойност в съответствие с МСС 39 в размер на
6,032 млн. лв.
5. Материални запаси
Материалните запаси се представят по по-ниската от цена на придобиване и
нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява
предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност,
намалена
с приблизително оценените
разходи
по завършване
на
производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на
продажбата.
Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на
даден материален запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите
от обезценка се признават в Отчета за доходите. Разходът при
потребление/отписване се определя по метода „среднопретеглена” стойност.
6. Парични средства
Паричните средства
и еквиваленти включват касовите наличности,
разплащателните сметки и краткосрочните депозити в банки, чиито оригинален
матуритет е до 3 месеца.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
 паричните постъпления и плащания от и към контрагенти се представят
брутно, с включен ДДС (20%);
 лихвите по предоставени свободни парични средства под формата на
краткосрочни депозити с инвестиционна цел се третират като
инвестиционна дейност.
 краткосрочно блокираните парични средства се третират като парични
средства и еквиваленти.
Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните
средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на Българска
народна банка към 30.09.2020 година.
7. Активи на лизинг
В зависимост от това, какъв обем от права (рискове и изгоди) се прехвърлят от
лизингодателя на лизингополучателя, лизинговите договори биват:



Финансов лизинг – на лизингополучателя се прехвърля значителна част
от рисковете и изгодите. В края на срока собствеността може да се
прехвърли на лизингополучателя;
Оперативен лизинг – всеки друг лизингов договор, освен финансовият
лизинг.

Финансовият лизинг се признава като актив и като задължение
лизингодателя с размера на справедливата стойност на наетия актив.
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Дружеството като лизингополучател
Финансовият лизинг, при който се прехвърлят на дружеството всички рискове
и изгоди от собствеността върху актива, се признава като актив в началото на
лизинговия договор по справедливата стойност на наетия актив или по
сегашната стойност на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски.
Отчитането на лизинговите плащания се разпределя между признаване на
лихвени плащания и намаление на задължението по лизинг, така че да се
получи постоянен лихвен процент към остатъчната стойност на лизинговото
задължение.
Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови
договори. Оперативните лизингови плащания се признават като разходи по
линейния метод. Разходи, свързани с поддръжка и застраховки, се отразяват
като разходи в отчета за всеобхватния доход към момента на възникването им.
Лихвените плащания се признават като текущ финансов разход. Наетите
активи се амортизират на база на техния предполагаем полезен срок на
годност.
8. Данъци върху дохода
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или
вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са
платени към датата на баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата
данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода за периода, за който
се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички
промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от
разходите за данъци в Отчета за дохода.
Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни
разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и
отчетната им стойност във финансови отчети. Ако обаче, данъчните временни
разлики възникват от първоначалното признаване на актив или пасив, при
което не е засегнато нито счетоводната, нито данъчната печалба (загуба) по
време на транзакцията, то тази разлика не се осчетоводява. При изчисляване
на отсрочените данъци се използват данъчните ставки (и нормативна уредба),
действали към датата на съставяне на баланса или тези, които се очаква да са
в сила след нея.
9. Капитал и резерви
Основният капитал на Дружеството е разпределен в 675 222 (шестстотин
седемдесет и пет хиляди двеста двадесет и две) акции с номинал 1 (един) лев
всяка и е изцяло внесен.
Премийният резерв е формиран при първичното публично предлагане на акции
през 2008 г., а общите резерви са формирани по решение на Общото събрание.
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Преоценъчният резерв е формиран от оценката по справедлива стойност на
„финансови активи на разположение за продажба“, представляващи
малцинствен дял, признат съгласно МСС 39.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и
акумулираните печалби и загуби определени в Отчета за всеобхватния доход.
На 21.01.2021 г. Общото събрание на акционерите прие решение за
разпределяне на част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството
от предходни години под формата на паричен годишен дивидент на
акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 0.15 /петнадесет
стотинки/ лева за една акция. Брутната сума на разпределеният дивидент е в
размер на 101 283,30 (сто и една хиляди двеста осемдесет и три 0,30) лева.
На 20.09.2021 г. Общото събрание на акционерите прие решение за
разпределяне на натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от
предходни години и резерви, формирани от печалби, под формата на паричен
дивидент на акционерите, притежаващи акции от капитала, в размер на 2.08
/два лева и осем стотинки/ лева за една акция. Брутната сума на
разпределеният дивидент е в размер на 1 404 461,76 (един милион
четиристотин и четири хиляди четиристотин шестдесет и един 0,76) лева.
9. Сегментно отчитане
Дружеството идентифицира своите отчетни сегменти и оповестява информация
по сегменти в съответствие с организационната и отчетна структура, на ниво
Група, в своите консолидирани финансови отчети. Оперативните сегменти са
компоненти на бизнеса, които се оценяват редовно от членовете на
ръководството, вземащи оперативните решения - като се използва финансова
и оперативна информация, изготвена конкретно за сегмента, за целите на
текущото наблюдение и оценяване на резултатите от дейността и
разпределението на ресурсите на дружеството. Финансовата сегментна
информация в публичните отчети се оповестява на основа, идентична на
използваната за вътрешни цели, което позволява на инвеститорите да видят
дружеството от позицията на ръководството.
Оперативните сегменти на Групата текущо се наблюдават и направляват
поотделно, като всеки оперативен сегмент представлява отделна бизнес
област, която обслужва различни пазари и тип клиенти, и респ. е носител на
различни бизнес ползи и рискове – според типа на инвестиционните имоти.
Същите включват два типа обекти в зависимост от същността им и
способността да генерират парични потоци:
 административно управленска /холдингова /дейност, включваща
придобиването и управлението на инвестициите; и
 производствена дейност, включваща разработката на софтуерни
продукти и изграждането на проекти по заявки.
Информацията по сегменти се представя в консолидираните финансови отчети
на Групата.
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10. Доходи на персонала

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите се
основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на
действащото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително
осигуряване на наетия персонал за съответните фондове и рискове.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството
му на работодател, се основават на българското законодателство и са планове
с дефинирани вноски. При тези планове работодателят плаща месечно
определени вноски в държавните фондове, както и в универсални и
професионални пенсионни фондове.
Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване. Към
дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен
фонд.
Краткосрочни доходи
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси
и социални доплащания и придобивки, изискуеми в рамките на 12 месеца след
края на периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени условията
за получаване, се признават като разход в отчета за всеобхватния доход в
съответния период, и като текущо задължение в размер на недисконтираната
им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно
осигуряване се признават също като текущ разход и задължение в
недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните
доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка и признаване
на сумата на разходите по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се
очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан
отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за
самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено
и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Дружеството не дефинира доходи при напускане на персонала, относно
задълженията за обезщетение при пенсиониране, като приема че към момента
въпросните са несъществени.
11. Финансови пасиви
Финансовите пасиви се класифицират като такива, отчитани по справедлива
стойност в печалбата и загубата, или като кредити и вземания, както това е
уместно. Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на
финансовите пасиви към датата на тяхното придобиване.
Финансовите пасиви на дружеството
определени като „кредити и вземания“.
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справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, с
изключение на финансови пасиви, които се отчитат по справедлива стойност в
печалбата и загубата.
След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени
ресурси, последващо се оценяват по амортизируема стойност, определена чрез
прилагане на метода на ефективния лихвeн процент.
Амортизируемата стойност се изчислява като са взети предвид всички видове
такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с
тези заеми.
Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход като
финансови приходи или разходи през периода на амортизация или когато
задълженията се отпишат или редуцират.
Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират
като текущи, освен ако и за частта от тях, за която дружеството има
безусловно право да уреди задължението си в срок над 12 месеца от датата на
отчета за финансово състояние.
Финансовите пасиви включват задължения към доставчици и други
контрагенти.
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по
стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за
справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу
получените стоки и услуги.
12. Провизии, условни активи и условни пасиви
Провизиите са задължения с неопределена срочност или сума. Провизии се
признават във връзка с правни и конструктивни задължения, възникнали в
резултат на минали събития съгласно изискванията на МСС 37. Правните и
конструктивните задължения, възникват в резултат, съответно на договор или
нормативни разпоредби, или установена тенденция, приета политика или
твърдения в дружеството, които създават очаквания в трети страни.
Провизии се признават в случай, че дружеството има настоящо задължение
(правно или конструктивно) като резултат от минали събития; има вероятност
за погасяване на задължението да бъде необходим поток ресурси, съдържащ
икономически ползи; и може да бъде направена надеждна оценка на
стойността на задължението. Ако тези условия не са изпълнени, провизия не
се признава. В състава на настоящите задължения се разглеждат и задължения
по обременяващи договори по силата, на които разходите, направени за
покриване на задълженията, превишават очакваните икономически ползи,
произтичащи от договора.
Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на
ръководството към края на отчетния период за разходите, необходими за
уреждане на настоящото задължение.
Признатите суми на провизии се преразглеждат към всеки край на отчетен
период и се преизчисляват с цел се отрази най-добрата текуща оценка.
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Условни ангажименти

За условен пасив се приема възможно задължение, което произлиза от минали
събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или
ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не са
изцяло под контрола на предприятието; или настоящо задължение, което
произлиза от минали събития, но не е признато, защото не е вероятно за
погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи
икономически ползи, или
сумата на задължението не може да бъде
определена достатъчна надеждно
За условен актив се приема актив, който произлиза от минали събития и чието
съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването
на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло
контролирани от предприятието.
Условните ангажименти не се признават, а се оповестяват както е уместно.
Към 31 декември 2020 г. няма начислени провизии за задължения в баланса на
дружеството. Провизии се признават при наличие на правно ии конструктивно
задължение
по
най-добрата
приблизителна
оценка
на
възможние
икономически изгоди, които ще изтекат при погасяването към датата на
финансовия отчет. Към същият период няма признати условни активи и
условни пасиви.
13. Приходи и разходи
Приходите се оценяват по справедливата
подлежащо на получаване възнаграждение.

стойност

на

полученото

или

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до
степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и
доколкото приходите могат надеждно да се измерят.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на
завършеност на сделката към датата на отчета за финансово състояние, ако
този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по
сделката и разходите за приключването й, вкл. като се вземат под внимание
всички допълнителни условия по приемането на услугата от страна на клиента.
Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените услуги,
нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност).
Приходи от наем се признават на линеен принцип за периода, за който
ефективно се отнасят получените и/или подлежащите за получаване суми.
Приходите от лихви се признават на пропорционално времева база.
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на
база принципите на начисляване и съпоставимост, но само доколкото
последното не води до признаването на отчетни обекти за активи или пасиви,
които не отговарят на критериите на МСФО и рамката към тях.

1712 София, бул. „Александър Малинов” 51, тел. (02) 460-4200, факс (02) 955-5686,
e-mail: investor@bianor-holding.bg, www.bianor-holding.bg

Бианор Холдинг АД
Междинен финансов отчет
30 септември 2021 г.

15

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за
периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се включват в отчета за всеобхватния доход, когато
възникнат, като се състоят от: лихвени разходи, свързани с получени заеми,
както и такси и други преки разходи по кредити и банкови гаранции, и курсови
разлики от валутни заеми.
14. Свързани лица
Продажбите и покупките от свързани лица се извършват по обичайни пазарни
цени. Неиздължените салда в края на годината са необезпечени, безлихвени и
уреждането им се извършва с парични средства. За вземанията от или
задълженията към свързани лица не са предоставени или получени гаранции.
Към 30 септември 2021 г. „Бианор Холдинг” АД има вземания от продажби от
свързани лица в размер на 14 хил. лв. Дружеството е предоставило заем на
дъщерното си дуржество „Бианор Сървисиз“ ЕООД в размер на 180 хил. лв. при
годишен лихвен процент в размер на 3% и срок на погасяване 31.12.2021 г.
15. Събития след балансовата дата
Няма други събития, настъпили след датата на баланса, които да имат
материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.
Забележка: Предвид характера на дейността на „Бианор Холдинг” АД, като
управляващо и обслужващо дружество на дъщерните компании, следва да се
има предвид, че пълна и точна представа относно финансовите резултати на
групата дават само консолидираните отчети.

29 октомври 2021 г.
гр. София

1712 София, бул. „Александър Малинов” 51, тел. (02) 460-4200, факс (02) 955-5686,
e-mail: investor@bianor-holding.bg, www.bianor-holding.bg

