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Важна информация
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Консолидирани финансови
резултати Q3 2022

Дружеството не поема задължения да актуализира изявленията си по 
отношение на бъдещето. Презентацията включва статистика, данни и 
информация по отношение на пазарите, размер на пазарите, пазарни дялове, 
позиции и други данни свързани с бизнеса на Дружеството и пазарите, на 
които оперира. Освен ако не е указано друго, такава информация се основава 
на анализ от страна на Дружеството на множество източници, вкл. проучвания 
от трети страни. Доколкото е възможно данните относно сектора, в който 
оперира Дружеството, пазара и конкурентната му позиция произлизат от 
официални източници или трети страни. Публикациите и проучванията от 
трети страни, обикновено  съдържат информация, че данните съдържащи се в 
тях, са получени от надеждни източници, но че няма гаранции относно 
точността или коректността на такива данни. Докато Дружеството вярва, че 
подобни публикации и проучвания са изготвени от надеждни източници,  
Дружеството не е извършвало независима проверка на данните съдържащи се 
в тях. В допълнение някои от данните за сектора, пазара и конкурентните 
позиции, съдържащи се в Презентацията се основават на собствена преценка 
и анализ на Дружеството. Докато Дружеството вярва, че такива преценки и 
анализи са надеждни, тяхната методология и допускания не са проверявани от 
независими страни за точност и завършеност и могат да се променят 
неочаквано. Не може да се разчита прекомерно на данните съдържащи се в 
Презентацията за сектора, пазара  и конкурентните позиции на Дружеството. 
Всички прогнози, оценки и статистически анализи се представят с цел да 
улеснят адресатите на Презентацията. Те може да се основават на субективни 
оценки и допускания, може да използват различни методологии, които да 
доведат до различни резултати, и до степента до която се основават на 
историческа информация,  не би могло да се разчита на тях като надежден 
източник на информация за прогнозиране на бъдещо представяне.
Разпространението на презентацията е ограничено по закон в някои 
юрисдикции. Затова тя не може да се разпространява, публикува или 
възпроизвежда (в цялост или на части) или да се предоставя от получателите 
на трети страни, за каквато и да е цел, освен ако не е получено съгласието на 
Дружеството. Чрез получаването на Презентацията или достъпването и 
електронно, Вие се съгласявате да приемете гореизложените ограничения и 
декларирате, че няма да: (i) Предоставяте Презентацията на Трети страни или 
да възпроизвеждате или публикувате този документ, в цялост или на части, с 
каквато и да е цел; и (ii) че сте прочели и се съгласявате да спазвате 
изискванията съдържащи се в секция Важна информация.

Настоящата презентация, вкл. хартиени или електронни нейни копия, 
информацията представена и комуникирана от презентиращите, по време на 
представянето на резултатите на Бианор Холдинг АД, както и всички 
възникнали въпроси и предоставени отговори във връзка с Презентацията, и 
предоставени материали (наричани заедно, Презентацията) са изготвени от 
Бианор Холдинг АД (Дружеството). Те нямат за цел да предлагат инвестиция в 
ценни книжа, както и не представляват покана за покупка на ценни книжа. 
Презентацията не е изготвена с рекламна цел и не представлява проспект съгласно 
Регламент (EU) 2017/1129. Презентацията съдържа обща информация и не 
претендира да включва, цялата информация, която може да е необходима за 
изготвяне на оценка на Дружеството. Информацията в презентацията подлежи на 
актуализация, ревизия и проверка. Не може да се разчита за каквато и да е цел, на 
информацията или мнението съдържащи се в Презентацията, или на точността, 
завършеността или справедливостта на тази информация и изразените мнения. В 
степента позволена от закона и регулациите, никакви гаранции или действия  не 
могат да бъдат изразени или предприети от името на Дружеството, негови 
акционери, дъщерни дружества или директори, служители, партньори, агенти, 
свързани лица, представители или консултанти или други лица по отношение на 
точността, завършеността, или справедливостта на информацията и мненията 
съдържащи се и изразени в Презентацията.
Дружеството, негови свързани лица, консултанти, агенти или други страни, нямат 
задължение да актуализират, коригират възникнали неточности или да предоставят 
допълнителна информация във връзка с Презентацията. Тези лица не носят 
отговорност за грешки, пропуски или неточности в Презентацията, или за загуби 
или разходи, които могат да възникнат вследствие на използване или разчитане на 
тази информация. Във връзка с Презентацията, не е дължимо внимание към 
получателите на Презентацията. 
Презентацията включва изявления, или се счита че може да съдържа изявления 
свързани с очаквания за бъдещето. Тези изявления се основават на поглед върху 
настоящата ситуация, очаквания и допускания на мениджмънта на Дружеството и 
включват известни и неизвестни рискове и несигурности, поради които резултатите 
и представянето на Дружеството може да се различават значително от тези 
представени в такива изявления. Резултатите и представянето може да се 
различават съществено от тези представени в такива изявления, поради вкл., но не 
само, промени в общата икономическа и конкурентна среда, рискове свързани с 
капиталовите пазари, колебанията на валутните курсове, промени в регулациите и 
законодателството, вкл. по отношение на данъчните закони и регулации и други 
фактори, касаещи Дружеството.



Бианор Холдинг

✓ Група от високо-технологични специализирани ИТ 
компании

✓ Фокус върху развитието на дъщерните компании - 
стратегическа и финансова подкрепа; синергии

✓ Бианор Сървисиз ЕООД (100% собственост на Бианор 
Холдинг) е основен източник на приходи в групата

✓ Бианор Сървисиз специализира в създаването на 
технологични решения за пренос и обработка на данни за 
цивилната и отбранителната индустрии
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Приходи
Устойчив 
Дългосрочен Ръст

в 
хи

л.
 л

в

28% CAGR
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Q3 2022 Q3 2021

Q3 2022 Q3 2021

Географии

Индустрии
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Приходи
РАЗБИВКА



Приходи
КОМЕНТАРИ

Бианор Сървисиз ЕООД
е основен двигател на резултатите

✓ Стартирани два нови проекта в 
областта на отбраната по 
програмите EDIDP/EDF на ЕС

✓ Подготовка за очаквано участие в 
още 5 проекта по тези програми

✓ Ръст в продадения инженерен 
капацитет с 5% за Q3 2022 спрямо 
Q3 2021
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✓ Договорени по-високи цени с 
ключови клиенти – средно +10% за Q3 
2022 спрямо Q3 2021

✓ Положителен ефект от ръста на курса 
на USD спрямо EUR - сключена 
форуърдна сделка за 18 месеца



Рентабилност
EBITDA

Подобрение на 
Рентабилността

в 
хи

л.
 л

в
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Рентабилност
EBIT

+16% +5% +84%
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Нетекущи активи
7 478 хил. лв

Текущи активи
2 444 хил. лв

Собствен капитал 
8 550 хил. лв

2 759 хил. лв. изплатен 
дивидент през 2022 г.  

1 436 хил. лв. през 2021г. 

86
дял на собствения 
капитал в активите
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%

Структура на 
Активите



Паричен Поток

Свободен паричен поток = Оперативен паричен поток± Инвестиции
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* Всички данни са на консолидирана база
* Ръстът на нетната печалба и маржът на нетна печалба за Q3 2021 изключват ефекта от продажбата на Flipps Media Inc .

Приходи

1 389

Брутна 
печалба

519
EBITDA

197

Нетна
печалба

255 EPS
0.38лвв хил. лв

Марж Q3 2022:

Марж Q3 2021:
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Обобщение
Q3 2022 в числа

Годишен
ръст:



Бъдещи очаквания
✓ Към момента неблагоприятната 

макросреда не оказва значително 
влияние върху дейността

✓ Външните услуги (аутсорсинг) 
осигуряват буфер за намаляване на 
разходите при негативно развитие

✓ Висока концентрация в сравнително 
малък брой клиенти, но отношенията с 
тях са дългосрочни и много близки

✓ Новите проекти в областта на 
отбраната носят стабилност и 
дългосрочна предвидимост

✓ Очаква се продължаващ ръст в 
обслужваните индустрии
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✓ Добро позициониране и много добри 
възможности за разрастване на бизнеса, 
особено в областта на отбраната

✓ Възможност за допълнителна ликвидност 
през 2023 година при излизане на Трилър на 
борсата

✓ Средата осигурява добър потенциал за ръст 
и чрез придобивания – мащабът осигурява 
значителни икономии, диверсификация на 
клиентската база и възможност за участия в 
по-големи проекти

✓ ОСА:  (1) подготовка за потенциални 
придобивания, (2) въвеждане на програма за 
стимулиране на служителите чрез сток 
опции



 Въпроси
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Главен Офис
бул. „Александър Малинов“ № 51, 1712 София,
Телефон: 02 460 4200
Телефон: 0889 255 075
https://www.bianor-holding.bg/ 
https://www.bianor.com/ 

Директор за връзки с инвеститорите 
Тереза Трифонова
Имейл: tereza.trifonova@bianor.com 

КОНТАКТИ
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