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Годишен доклад за дейността за 2020 г. 

БенчМарк Финанс АД изготви настоящият доклад за дейността на основание 

изискванията на разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството. Докладът 

представя анализ на финансовите отчети и друга съществена информация 

относно състоянието, развитието и основните рискове, пред които е изправено 

дружеството. 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

1. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ 

БенчМарк Финанс АД е акционерно дружество, регистрирано в гр. София по 

ф.д. № 2977/2004 г. на СГС. Седалището на дружеството е в Република 

България, град София, община „Лозенец”, адресът на управление е гр. София, 

община „Лозенец”, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2. 

Телефони: 02 962 54 05 ; 02 962 57 90; Факс: 02 962 53 88;  

e-mail: finance@benchmark.bg 

Дружеството притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен 

посредник № РГ – 03- 0212/ 17.03.2004 г. Считано от 09.05.2006 г. дружеството 

има нов лиценз за извършване на дейност с № РГ – 03-0212/09.05.2006 г.  

приет с решение на Комисия за финансов надзор № 311-ИП от 24.04.2006 г. 

Новият лиценз на инвестиционния посредник включва както сделки за сметка 

на клиенти, така и сделки за собствена сметка на националния и 

международните финансови пазари. 

Предметът на дейност на дружеството обхваща:  

1. извършване по занятие на инвестиционни услуги и дейности на 

територията на Република България и в чужбина, както следва: 

➢ приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече 

финансови инструменти, включително посредничество за сключване на 

сделки във връзка с финансови инструменти; 

➢ изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 

➢ сделки за собствена сметка с финансови инструменти; 

➢ управление на портфейл; 

➢ предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; 

➢ поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на 

първоначална продажба на финансови инструменти при условията на 

безусловно и неотменимо задължение за записване/ придобиване на 

финансови инструменти за собствена сметка; 

➢ предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без 

безусловно и неотменимо задължение за придобиване за финансови 

инструменти за собствена сметка. 

2. извършване на територията на Република България и в чужбина и на 

следните допълнителни услуги: 

mailto:finance@benchmark.bg
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➢ съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на 

клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови 

инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и 

свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични 

средства/ предоставените обезпечения; 

➢ предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече 

финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя 

заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 

➢ консултации на дружества относно капиталовата структура, 

промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации 

и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;  

➢ предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства на плащане, 

доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 

➢ инвестиционни изследвания и финансови анализи или други подобни 

форми на общи препоръки, свързани със сделките с финансови 

инструменти; 

➢ свързани с поемане на емисии с финансови инструменти. 

 

Дружеството има и одобрена кандидатура за регистрационен агент на 

04.10.2006 г. с решение на Централен депозитар АД № 140 от същата дата. 

Дружеството е учредено без определен срок.  

Дружеството е член на Българска фондова форса борса - София АД и 

Централен депозитар АД.  

Основният капитал на дружеството е в размер на 1 500 000 (един милион и 

петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 (един милион и петстотин 

хиляди) броя поименни безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 

(един) лев и е изцяло внесен. 

 

2. СОБСТВЕНИЦИ НА КАПИТАЛА 

БенчМарк Финанс АД е регистрирано в търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 131112183 и е със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район „Лозенец”, ул. „Вискяр планина”№ 19, ет. 2. 

Към 31 Декември 2020 г. капиталът на БенчМарк Финанс АД е разпределен 

между следните акционери: 

 

 Любомир Николаев Бояджиев –  500 000 лева или 33,33 %; 

 Веселин Димитров Генчев – 500 000 лева или 33,33 %; 

 Владимир Иванов Велинов – 500 000 лева или 33,34 %; 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 247, АЛ. (2) ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

Дружеството е с едностепенна структура на управление – Съвет на директорите 

– от 4 лица: 
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ИМЕ ПОЗИЦИЯ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Любомир Николаев Бояджиев Председател на СД 

Веселин Димитров Генчев Зам.председател на СД 

Петър Николаев Кръстев Изпълнителен директор 

Деница Божидарова Панайотова-Христова Член на СД 

Членовете на съвета на директорите за 2020 година са получили 

възнаграждения в размер  общо на 950 хил.лв 

Съветът на директорите е избран за срок от 3 (три) години, а в последсвие е и 

преизбран за срок от 5 (пет) години. 

Дружеството се представлява заедно от всеки двама от следните членове на 
Съвета на директорите: Любомир Николаев Бояджиев, Веселин Димитров 
Генчев и Петър Николаев Кръстев. 

1. Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и 

облигации на дружеството - всички членове на Съвета на директорите имат 

право да придобиват акции и облигации на дружеството. 

2. Членовете на Съвета на директорите имат участие в търговски дружества, а 

именно: 

 г-н Любомир Николаев Бояджиев е едноличен собственик на 

капитала на ЛНБ Трейдинг ЕООД, собственик на 90% от капитала на 

ЛПБ Инвестиции ООД; БенчМарк Груп АД – пряко 31,39% и непряко 

чрез ИП БенчМарк Финанс АД – 1,94 %, ИП БенчМарк Финанс АД – 

пряко 33,33%, В и В Интернешънъл ООД – съдружник с 25%, БМ 

Кредит Груп ООД – съдружник с 33.34% и участва косвено чрез 

БенчМарк Груп АД в Крам МБ АД,  Скай Консулт (в ликвидация)ЕООД, 

Кубик Консулт (в ликвидация) ЕООД, Самънърс Ауто ЕООД и БМ 

Адвайзърс ЕООД, и участва косвено чрез БМ Кредит Груп ООД в 

Кредит Тръст ООД. 

 г-н Веселин Димитров Генчев притежава акции от капитала на 

БенчМарк Груп АД – пряко 31,39% и непряко чрез ИП БенчМарк 

Финанс АД – 1,94 %, ИП БенчМарк Финанс АД – пряко 33,33%, В и В 

Интернешънъл ООД – съдружник с 50%, БМ Кредит Груп ООД – 

съдружник с 33.34%, и участва косвено чрез БенчМарк Груп АД в 

Крам МБ АД,  Скай Консулт (в ликвидация) ЕООД, Кубик Консулт (в 

ликвидация) ЕООД, Самънърс Ауто ЕООД и БМ Адвайзърс ЕООД, и 

участва косвено чрез БМ Кредит Груп ООД в Кредит Тръст ООД. 

 Г-н Петър Николаев Кръстев е едноличен собственик на капитала на 

Маркет Мейкър ЕООД 

3. Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други 

дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на 

съвети, а именно: 

 г-н Любомир Бояджиев е член на Съвета на директорите на БФБ АД, 

член на Съвета на директорите на Българска независима енергийна 

борса, член на Съвета на директорите на БенчМарк Груп АД и на 

Крам МБ АД. 
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 г-н Веселин Генчев е член на Съвета на директорите на Фонд Имоти 

АДСИЦ, член на СД на БенчМарк Груп АД, управител на Кредит Тръст 

ООД. 

 г-жа Деница Христова е член на Съвета на директорите на БенчМарк 

Груп АД и на Крам МБ АД. 

 Г-н Петър Кръстев е управител на Маркет Мейкър ЕООД. 

4. Няма сключени договори през 2020 г. по чл. 240б от ТЗ между членовете на 

СД и самото дружество. 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

1. Дружеството не е придобивало или прехвърляло през годината 

собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции. 

5. НАЛИЧИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОФИСИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

     1.   Дружеството няма регистрирани представителни офиси в страната: 

2. Дружеството няма регистрирани клонове и офиси в чужбина. 

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА БЕНЧМАРК ФИНАНС АД КЪМ КРАЯ НА 

2020 ГОДИНА 

А) Инвестиционни цели на дружеството 

Основната цел на дейността на дружеството е развитие на основните дейности 

на компанията и разширяване на пазарния й дял. Дружеството се развива в 

следните основни направления: 

 Услуги за индивидуални инвеститори – електронна търговия с 

валута, договори за разлики, акции приети за търговия на БФБ – София 

и посреднически услуги при сделки с чуждестранни финансови 

инструменти, както и предоставяне на финансово консултиране. 

 Услуги за институционални инвеститори – търговия с ДЦК, услуги 

по държане на клиентски активи и парични средства. 

Б) Инвестиционна стратегия и политика 

Структурата на инвестициите на БенчМарк Финанс АД към 31.12.2020 г. е както 

следва: 

СОБСТВЕНИ АКТИВИ - В ЛЕВА 31.12.2020 % 31.12.2019 % 

материални и нематериални 
дълготрайни активи 143 0,01% 356 0,01% 

дългосрочни фин.инструменти 420 582 14,07% 415 877 16,24% 

акции и дялове в КИС 349 163 11,68% 210 621 8,23% 

собствени парични средства 2 124 097 71,04% 1 517 728 59,27% 

данъчни вземания 3 688  33 905  

вземания 95 953 3,20% 416 110 16,25% 

общо собствени активи 2 993 626 100,00% 2 594 597 100,00% 

общо задължения 556 112  438 754  

нетна стойност на активите 2 437 514  2 155 844  

нетна стойност на активите на 1 
акция 

1,63  1,44  
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III. ЛИКВИДНОСТ 

Инвестиционната стратегия на Дружеството следва принципите на намаляване 

на риска за акционерите чрез диверсификация и ликвидност на портфейла. 

Структурата на активите на Дружеството и дела в ценни книжа се определя с 

решение Съвета на Директорите. 

БенчМарк Финанс АД към 31.12.2020 г. разполага с: 

 общо парични средства и  ЦК в оборотен портфейл – собствени – в 

размер над 100% от текущите задължения на дружеството. 

 общо парични наличности по разплащателни сметки и депозитни сметки 

в банка – собствени – в размер на 99,68% от всички собствени парични 

средства. 

 общо парични наличности по разплащателни сметки – клиентски – в 

размер на 100% от всички парични средства на клиенти. 

Дружеството следи ежедневно своите показатели за капиталова адекватност и 

ликвидност. Показателите са нормативно определени в Регламент №575/2013 

на Европейския парламент и Наредба №50 на Комисията за финансов надзор. 

Дружеството е приело и прилага вътрешни правила за управление на 

ликвидността и излагането на рискове – ценови, кредитен, лихвен, пазарен, 

позиционен, валутен, ликвиден. Дружеството има консервативен подход по 

отношение на управлението на рисковете. Мениджмънта на дружеството има 

дългогодишен опит в управлението на рисковите фактори и не счита, че ще 

срещне сериозни затруднения в управлението на рисковете, както и се надява 

да реализира целите си за запазване и подобряване на резултатите от 

управлението и през 2021 г. 

Дружеството управлява валутните си експозиции чрез постоянен мониторинг и 

преоценка към текущите пазарни нива 24 часа в денонощието. Дружеството 

има договор с три финансови институции, осигуряващи системата за търговия и 

анализ на финансови инструменти – Tradetech Alpha Limited, Equiti Capital UK 

Limited, Swissquote Bank Ltd и CFH Clearing . 

Всички експозиции на дружеството по отношение на кредитния, ликвидния, 

валутния риск са покрити със собствен капитал. 

Надзор над управлението на рисковете осъществява Комисията за финансов 

надзор чрез подаваната ежемесечна и тримесечна отчетност по Наредба 50.  

Дружеството отчита отделно собствените си парични средства от паричните 

средства на клиентите и собствените инвестиции от инвестициите на клиентите 

си. Финансирането на дружеството е обезпечено в краткосрочен план от 

собствения капитал. 

 

IV. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 

Капиталовите ресурси, с които дружеството разполага се състоят от: 

 собствен капитал на дружеството, 

 общи резерви и 

 финансовия резултат от дейността на дружеството. 
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Към 31.12.2020 г. собствения капитал на дружеството е 2 155 842,90 лв., от 

които 1 500 000 лв., основен капитал и 190 560,81 лв. резерви. Финансовият 

резултат на дружеството от предходни години е нетна печалба в размер на 465 

282.09лв., която е неразпределена.Финансовият резултат за 2020 е печалба в 

размер на  281 670,12 лв.   

 
V. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ 2020 Г. 

Основните финансови показатели на БенчМарк Финанс АД за 2020 г. са 

следните: 

А) Нетна стойност на акция: 

Нетната стойност на една акция на 31.12.2019 г. е 1,44 лв, а към 31.12.2020 г. е 

1,63 лв. 

Б) Финансов резултат от дейността: 

Финансов резултат от собствена инвестиционна дейност: 

  31.12.2020 31.12.2019 
нетен резултат от операции с чуждестранна валута 3 723 697 3 180 470 

нетен резултат от сделки и преоценки на финансови 

активи 
- 341 808 -549 

приходи от лихви - 112 
разходи за лихви -  
приходи от дивиденти 726 633 
Финансов резултат от собствена инвестиционна 

дейност 
3 382 615 3 180 666 

Финансов резултат от посредническа дейност – предоставяне на инвестиционни 

услуги на клиенти: 

  31.12.2020 31.12.2019 
други финансови разходи -207 816 -349 367 
други финансови приходи 309 866 235 313 
Финансов резултат от 

посредническа дейност 
102 050 -114 054 

 

Нефинансови приходи: 

  
нефинансови приходи 

31.12.2020 31.12.2019 

1 043 8 646 

Административни разходи на дружеството: 

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ 31.12.2020 31.12.2019 

възнаграждения -2 443 682 -3 000 828 

външни услуги  -416 825 -187 715 

амортизации на нетекущи активи -214 -214 

други разходи -309 040 -92 380 

Общо административни разходи -3 169 761 -3 281 137 

 

Финансов резултат от цялостната дейност на дружеството: 




