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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Дружество:

АСТЕРА I ЕАД

е регистрирано в Република България през 2004

година по ф.д. № 1458/2004 г. на Варненски Окръжен съд, вписано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103872649,
със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. Свети Свети
Константин и Елена, административна сграда.
На 03.01.2011 г. в Търговския регистър е вписана промяна в
наименованието на дружеството от „АЛАДЖИО” ЕАД на „АСТЕРА
I” ЕАД, съгласно Решение на едноличния собственик от 30.11.2010
година.
Към 30.09.2011 година дружеството Гранат ЕООД, дъщерно
дружество на предприятието - майка СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН
И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД се влива в Астера I ЕАД, като при
извършване на преобразуването цялото имущество на “Гранат” ЕООД
преминава към приемащото дружество. Обединяването е реализирано
чрез правната схема на преобразуване чрез вливане по реда на чл. 262
от Търговския закон и е изпълнено при спазване правилата и
процедурите, установени в глава XVI, раздел II от българския
Търговски закон. При вливането цялото имущество, права и
задължения на “Гранат” ЕООД са преминали в Астера I ЕАД, като
универсален правоприемник. Вливането е вписано в Търговския
регистър при Агенцията по вписванията на 21.10.2011 година.
Седалище:

Р. България, гр. Варна 9006, к.к. Свети Свети Константин и Елена –
административна сграда

Адрес на управление:

Р. България, гр. Варна 9006, к.к. Свети Свети Константин и Елена –
административна сграда
e-mail: acc@asterahotel.com
http://www.asterahotel.com/

Предмет на дейност:

Основните приходи на дружеството се формират от реализирания
обем туристически услуги през активния летен сезон: нощувки в
хотелски комплекс АСТЕРА, собственост на дружеството,
ресторантьорски услуги, предлагани в заведенията за хранене –
ресторанти и лоби барове, СПА услуги, приходи от отдаване под наем
на собствени активи /помещения/ - дискотека и други.

Собственост:

Дружеството е:
100 % - частна собственост;

Капитал:

Едноличен собственик на капитала на Астера I ЕАД е Свети Свети
Константин и Елена холдинг АД. Дружеството е с капитал
500 000.00лв., разпределен в 500 броя акции с номинална стойност
1 000.00 лв. всяка една.
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Органи на управление:

Дружеството е с едностепенна форма на управление:

Съвет на директорите

1. Елена Косева Косева – председател
2. Марияна Илиева Иванова –член и изпълнителен директор
3. Илко Колев Запрянов – член до 22.01.2020г.
4. Росен Христов Бонев – член от 23.01.2020г.

Лица, натоварени с общо

1. Илко Колев Запрянов – член до 15.05.2020г.

управление:

2. Росен Христов Бонев – член от 15.05.2020г.

Одитен комитет

2. Галина Тодорова Дончева –председател от 15.05.2020г.
3. Елена Илиева Пенева -член

Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Свързани лица:

АСТЕРА I ЕАД е част от икономическата група СВ. СВ. КОНСТАНТИН
И ЕЛЕНА, включваща дружеството-майка СВЕТИ СВЕТИИ
КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД и дъщерните дружества:
• АЗАЛИЯ I ЕAД
• БЪЛГЕРИЪН ГОЛФ СЪСАЙЪТИ ЕООД
• ТИОНА ЕООД
• КАРАЧИ ЕАД
• КОНСОРЦИУМ МАРИНА – БАЛЧИК АД
• ШАБЛА ГОЛФ-ВАКЛИНО АД
• АКВА ЕРИЯ ООД /предишно наименование
АМБУЛАТОРИЯ –МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА
СПЕЦИАЛИЗИАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - АКВА
МЕДИКА ООД /
• СИЙ ФОРТРЕС ЕАД
• СИЙ САНД ЕООД
• БОРОВЕТЕ I АД - асоциирано предприятие на дружествотомайка

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА
Осъществяваната от АСТЕРА I ЕАД основна дейност е хотелиерство, но успоредно с това
управлява и инвестиционен имот:

 Хотелиерство - Астера I ЕАД експлоатира реновирания четири звезден хотелски комплекс
Астера – на първа линия в к. к. Златни пясъци, който през 2004 г. постави началото на
веригата А –хотели /запазена марка за хотелите на дружеството – майка Св. Св.
Константин и Елена холдинг АД и дъщерните дружества /;

 Инвестиционни имоти - Дружеството разширява дейността си по отдаване на собствено
недвижимо имущество под наем;

4

“АСТЕРА I” ЕАД
Доклад за дейността
31 декември 2020 година

➢

РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТОПРЕЗ 2020 Г.

При осъществяване на дейността си АСТЕРА I ЕАД е изложено на определени рискове, които
оказват въздействие върху неговите резултати.

 Систематични рискове:



Политически риск:

Определящ фактор, оказващ влияние върху отрасловата туристическа дейност и на
дейността на дружеството, е дългосрочната икономическа програма на правителството.
Политическата среда в страната и членството на България в Европейкия съюз минимизират
политическия риск, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме политическия риск
като: нисък.



Макроикономически рискове:

Икономиката на България като малка държава е силно зависима от европейската и световната
икономика. Налице е влошаване на макроикономическите показатели като безработица, инфлация,
БВП и др. в резултат на пандемията от коронавирус Ковид-19, но ефектът не е от съществено
значение за търсенето на хотелските услуги, а зависи по-скоро от рестриктивните мерки на
правителството в резултат на коронавируса .

➢ Валутен риск:
Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като основно неговите операции и сделки са
деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева
по закон при съотношение 1.95583 лева за 1 евро, валутния рис, към момента на изготвяне на
настоящия доклад, оценяваме валутния риск като: без риск.

➢ Инфлационен риск:
Инфлацията в страната е важен фактор, касаещ реалната възвращаемост на инвестициите в
България. Основните рискове, свързани с инфлацията се отнасят до развитието на международните
цени и до темпа на икономически растеж в Република България. Стабилизиращо влияние по
отношение на инфлационните процеси у нас оказва въведената през 1997 г. система на паричен
съвет. Влиянието на фиксирания валутен курс и ефекта от антиинфлационната правителствена
политика, определят инфлационния риск за дружеството като не особено голям, въпреки влошеният
показател на инфлацията в периода 2020 г. и очакваното високо ниво за 2021 г.
На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме
инфлационния риск като: нисък.

➢ Риск от лицензионни режими:
Отговорните власти провеждат политика по намаляване броя на отежняващите лицензии и
разрешителни, и опростяване на тези, които останат в сила. Това ще окаже благоприятно влияние
върху ограничаването на бюрокрацията и корупционните практики. Създадена е и информационна
система - административен регистър на регулаторните режими (лицензионни, разрешителни,
регистрационни, съгласувателни).
На база посоченото по-горе и познаването на регулаторната среда, към момента на изготвяне на
настоящия доклад, оценяваме риска от лицензионни режими като: нисък.

➢ Други рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори:
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Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната
икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите. Ако
има двигател на икономиката, който през последната година не се активира, това са инвестициите.
Очакванията обаче са през 2021 г. да има плавно възстановяване до нивата преди пандемията от
коронавирус.
На база посоченото по-горе, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме другите
рискове, свързани с влиянието на основните макроикономически фактори като: средни.

 Несистематични (микроикономически) рискове:
Традиционно несистематичните рискове се разглеждат на две нива – отраслов риск, касаещ
несигурностите в развитието на отрасъла ни и общ фирмен риск, произтичащ от спецификите на
дружеството ни.

 Отраслов (секторен) риск:
На базата на тенденциите в развитието на туристическия пазар, конкурентната среда,
характеристиките на пазарната среда в туризма, материалната и трудова обезпеченост,
ръководството оценява отрасловия риск като: висок в условията на пандемията от коронавирус.

 Технологичен риск:
Отчитайки необходимостта от специфични технологии за обслужване на туристическата дейност,
интензивността на развитието им и внедряване в дружеството, ръководството оценява
технологичния риск като: без риск.

 Фирмен риск:
Организацията на дейността, обезпечеността с финансови ресурси и способността на дружеството
да генерира приходи, дават основание на ръководството към момента на изготвяне на настоящия
доклад да оцени фирмения риск като: висок, защото Дружеството извършва дейността си в
индуструята, която е една от най-пострадалите от пандемията от коронавирус - туризъм.

 Ликвиден риск:
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да
посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна
политика по управление на ликвидността чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден
запас парични средства добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Текущите
пасиви на Дружеството надвишават текушите активи с 3,736 хил. лв. към 31 декември 2020 г.
ръководството е предприело мерки за предоговаряне на заемите, но поради влошената
икономическа среда в резултат на пандемията от коронавирус и въздържането на банките от
отпускане на кредити от дружествата от индустрии туризъм и транспорт, ликвидният риск се
оценява като висок.

 Ценови риск:
Управлението на ценовия риск за дружеството ни изисква периодичен анализ и предоговаряне на
договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните промени. Ръководството
редовно анализира разходите и съобразява продажната цена на предлаганите туристически услуги с
дефинираните цени в отрасъла, поради което, ценовия риск е определен като: среден.

 Риск, свързан с паричния поток:
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Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в
дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава
фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и
навременни плащания на задълженията. Управлението на риска, свързан с паричните потоци за
дружеството ни изисква поддържане на положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за
посрещане на текущите задължения. На база посоченото по-горе и анализа на входящите и
изходящите ни парични потоци, към момента на изготвяне на настоящия доклад оценяваме риска,
свързан с паричния поток като: висок поради затрудненията, предизвикани от ограичителните
мерки за туризма, наложени от правителството на България и в световен мащаб през 2020 г., които
се очаква да продължат да влияят и през 2021 г.

 Кредитен риск:
Управлението на кредитния риск за дружеството ни изисква водене на бизнес чрез туроператори
клиенти с дългогодишна история и партньорски взаимоотношения, добро финансово състояние и
липса на нарушения по спазване на кредитния период и по-малко директни продажби на крайни
клиенти. Въпреки това през 2020 г. в условията на коронавирус туроператорите се оказаха в
неблагоприятна позиция, а предплащанията от крайни клиенти по-сигурният начин за управление
на бизнеса, независимо от непредвидените обстоятелства и анулации. Кредитната ни политика има
отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се контролират текущо чрез
ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените плащания и поради
сезонността на бизнеса, към 31.12.2020 г. вземанията са в малък размер и кредитният риск свързан с
тях поради малките салда се счита за нисък.

 Регулаторен риск:
Регулаторният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или
неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешно дружествените
документи, както и от загуби в резултат на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и
за промени в нормативната база, основно свързани с динамичните мерки на правителството и
глобите и внезапните проверки свързани със спазването на мерките срещу коронавирус по време на
активния летен туристически сезон през 2020 г.
Въпреки че Дружеството не е понесло санкции и глоби в резултат на регулаторни проверки през
2020 г., оценяваме регулаторния риск като: висок поради пандемията от коронавирус.

 Рискове, свързани с продуктите и пазарите:
Този риск се свързва с възможността на дружеството да предлага услуги, които не могат да се
реализират успешно на съществуващия пазар. Рисковете по отношение на пазарите са свързани с
ограниченията, които налагат международните пазари по отношение стандартите за качество и
жестоката ценова конкуренция. Пазарната война се води предимно на база качество-цена, което
води до нейното редуциране. Управлението на риска, свързан с продуктите и пазарите за
дружеството ни изисква прецизна сегментация и анализ на клиентската база. На база посоченото
по-горе и изпълнението на продуктовата и пласментната ни политики, към момента на изготвяне
на настоящия доклад оценяваме рисковете, свързани с продуктите и пазарите като: висок.
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Действителни и потенциални въздействия на COVID-19 върху Дружеството през 2020 г.
Извънредно положение в България от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 г.
В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб,
се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели
икономически отрасли. На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на
пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. Народното събрание взе решение за
обявяване на извънредно положение за период от един месец. На 24 март 2020 г. парламентът прие
„Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44
от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)“. Впоследствие, извънредното положение бе удължено с още
един месец и остана в сила до 13 май 2020 г.
Извънредна епидемична обстановка в България от 14 май 2020 г. до 30 април 2021 г.
На 13 май 2020 г. Министерският съвет обяви извънредна епидемична обстановка, считано от 14
май 2020 г., която беше удължавана периодично преди изтичането на срока й. Към датата на
изготвяне на настоящия финансов отчет, срокът на извънредната епидемична обстановка е удължен
от правителството до 30 април 2021 г.
Ефект от Covid-19 върху финансовия отчет на предприятието през 2020 г.

Туристическият сектор е един от най- засегнатите от тежките икономически и социални
негативни последици в резултат на разразилата се пандемия от Covid- 19. Създалата се
ситуация, свързана с ефектите върху отрасъл туризъм, е безпрецедентна. Над 30 от
водещите туроператори с основни пазари в Западна и Централна Европа съобщават за
забавяне на темпа за резервации с между 60% и 80% спрямо 2019 година и за свръхниво на
анулациите. Европейският туристически гигант TUI отменя плащания и предоговаря
гарантирани заетости в световен мащаб. Всички водещи туроператори, които оперират на
българското Черноморие отменят плащанията по ранни записвания и на авансовите вноски
по гарантирани заетости.
Въведените рестриктивни мерки от страна на отделните държави, наложените ограничения
при пътуване и първоначалната неяснота около етимологията на самия вирус, водят и до
редица негативни последици върху дейността на Дружеството през 2020 г., а именно рязък
спад в броя на реализираните нощувки, спад в реализираните приходите, промени в
ликвидните потоци на дружеството, както и до допълнителни разходи свързани с
обезпечаване на приложимите към дейността противоепидемични мерки. В резултат на
всички тези събития Дружеството отчита загуба преди данъци за периода в размер на 960
хил. лв. спрямо съпоставимия период.
Успоредно с това дружеството е изправено пред предизвикателството да задържи част от персонала
си без да знае дали и кога ще може да осъществява дейност. Дружеството е кандидатствало по
компенсационни програми, ПМС 55/30.03.2020 г. като мярка за запазване на заетостта на
8
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работниците и служителите при извънредното положение, впоследствие изменено и допълнено с
ПМС 71/16.04.2020 г., както и по ПМС № 151/03.07.2020 г. като мярка за запазване на заетостта на
работници и служители след периода на извънредното положение, предизвикано от пандемията от
COVID-19 за периода от м. юли до м. септември 2020 г. и продължаването й за следващите три
месеца, а именно от м. октомври до м. декември 2020 г. съгласно ПМС № 278/12.10.2020 г., PМС №
429 от 26.06.2020 г. като мярка за запазване на заетостта на работниците и служителите в
предприятията, директно засегнати от извънредното положение.

През периода e проведено Общо събрание на облигационерите от 26 април 2020 г. за
предоговаряне сроковете и плащанията по главница във връзка с облигационен заем с
оглед запазване на своите ликвидни позиции и погасяване на текущи задължения (виж
пояснение Error! Reference source not found.).
Непрекъснато

се

анализира

от

страна

на

ръководството

на

Дружеството

епидемиологичната обстановка, преразглежда се ценовата политика и възможностите за
оптимизиране на разходите, но запазвайки високо качество на предлаганата туристическа
услуга.
В допълнение, Дружеството е направило анализ за обезценка на своите нетекущи активи,
базирайки се на оценка от лицензиран оценител и вземайки предвид всички негативни
последици от разразилата се пандемия от коронавирус Covid- 19. Няма необходимост от
обезценка на имоти, машини и съоръжения след проведения тест за обезценка към 31
декември 2020 г.

9
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 10 НА НАРЕДБА №2 ОТ КФН
1.Информация,

дадена

основните

категории

на

дял

техния

в

в
стоки,

приходите

стойностно
продукти
от

и

количествено

и/или

продажби

предоставени

на

емитента

изражение
услуги,

като

цяло

относно

с

посочване

и

промените,

настъпили през отчетната финансова година.

➢ Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2020 г. и
тяхното изменение спрямо 2019 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) са както следва:
(хил.лв.)
Реализирани приходи от продажби
по видове стоки/ продукти/услуги



2020

2019

изменение %

Приходи от туристически услуги
Приходи от предоставяне на площи
и техника под наем

1 887
5

5 431
151

-65%
-97%

Приходи от балнеология
Други доходи
Общо приходи от продажби

5
207
2 111

25
69
5 687

-80%
200%
-63%

Реализираните услуги в натурално изражение за 2020 г. и тяхното изменение спрямо 2019
г. са както следва:
(брой
нощувки)
Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение
Видове стоки/ продукти/услуги
Приходи от туристически услуги

2020
25 937

2019
изменение %
74 261
-65%
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Относителният дял на реализираните стоки/ продукти / услуги в приходите от продажби
на дружеството за 2020 г. и неговото изменение спрямо 2019 г. е както следва:
(%)
Относителен дял в приходите от продажби
2020

2019

Приходи от туристически услуги
Приходи от предоставяне на площи и техника под наем

0.89686
0.00238

0.95684
0.02660

изменение
%
-6%
-91%

Приходи от балнеология
Други доходи

0.00238
0.09838

0.00440
0.01216

-46%
709%

по видове стоки/ продукти/услуги

➢ АСТЕРА I ЕАД реализира своите услуги на следните пазари (съгл. т.2 от Приложение №10):



Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове услуги от дейността
за 2020 г. и тяхното изменение спрямо 2019 г. са както следва:

по видове стоки/
продукти/услуги
Други държави туристически услуги
Европейски пазар туристически услуги
Вътрешен пазар туристически услуги
Общо приходи от
продажби

(хил.лв.)
Реализирани приходи от продажби
2020
2020
изменение %
външни вътрешни външни вътрешни външни вътрешн
пазари
пазари
пазари
пазари
пазари и пазари
-95%
28

571

1 708

4 507

-62%
-57%
151

353
-66%

1 736

151

5 078

-57%

353
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Основните клиенти на АСТЕРА I ЕАД, чийто относителен дял надхвърля 10% от
приходите от продажби и изменението спрямо 2019г. са, както следва:

вид на
сделката

Клиент 1

търговски
отношения

туристическа
услуга

20

16

12%

Клиент 2

търговски
отношения

туристическа
услуга

14

15

9%

Клиент 3

търговски
отношения

туристическа
услуга

10

12

8%

наименование



относителен дял
Изменение
%
2020г.
2019г.

връзка /
взаимоотношения с
дружеството

Основните доставчици на АСТЕРА I ЕАД, чийто относителен дял надхвърля 10% от
общите разходи за дейността и изменението спрямо 2019г. са, както следва:

наименование
Доставчик 1

връзка /
взаимоотношения с
дружеството

вид на
сделката

търговски
отношения

материали

относителен дял
Изменение
%
2020г.
2019г.
11

10

11%
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III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

➢

Финансови показатели
•

Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2020 г. спрямо 2019 г. са както
следва:
(хил.лв.)

N:

2020

Показатели:

година
-797

1 Финансов резултат

2019

2020/2019

година стойност
615

процент

-1 412 -229.59%

2 Нетни приходи от продажби

1 916

5 475

-3 725

-66.12%

3 Общо приходи от оперативна дейност

2 111

5 687

-3 572

4 Общо приходи

2 111

5 687

-3 572

-62.93%
-62.93%

5 Общо разходи за оперативна дейност

-2 530

-4 433

-1 899

6 Общо разходи

-3073

-5002

-2 160

5731

6519

-788

8 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)

15949

15934

-1 429

9 Обща сума на активите

21680

22453

-773

196

572

-376

3924

4387

-463

12 Краткосрочни вземания

110

273

-152

13 Краткосрочни финансови активи (без парични средства)

110

273

-152

14 Парични средства

57

98

-41

15 Материални запаси

18

201

-183

12025

11547

478

-91.04%
4.14%

17 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)

-0.4175

0.1092

-0.5267

-482.5%

18 Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)

-0.1391

0.0943

-0.2334

-247.4%

19 Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)

-0.0500

0.0354

-0.0854

-241.2%

20 Коеф. на капитализация на активите (1/9)

-0.0368

0.0274

-0.0642

-234.2%

0.6840

1.1347

-0.3963

-35.3%

0.8349

1.2803

-0.4497

-35.0%

23 Коеф. на обща ликвидност (10/11)

0.0499

0.1347

-0.0804

-61.7%

24 Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11

0.0454

0.0846

-0.0392

-46.4%

25 Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11

0.0145

0.0223

-0.0078

-35.0%

26 Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)

0.0145

0.0223

-0.0078

-35.0%

27 Коеф. на финансова автономност (7/8)

0.3597

0.3755

-0.0158

-4.2%

28 Коеф. на платежоспособност (9/8)

1.3606

1.2932

0.0675

5.2%

7 Собствен капитал

10 Краткотрайни активи
11 Краткосрочни задължения

16 Дългосрочни задължения

-42.94%
-42.68%
-12.09%
-8.23%
-3.44%
-65.73%
-10.55%
-55.68%
-55.68%
-41.84%

Рентабилност:

Ефективност:
21 Коеф. на ефективност на разходите (4/6)
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна
22 дейност (3/5)
Ликвидност:

Финансова автономност:
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 Стойността на дружеството за 2020 г. спрямо 2019 г. е както следва
(хил.лева)

2020
Стойност на 100% от собствения капитал
Брой акции
Стойност на 1 акция

2019

5 731

6 519

500

500

11.46

13.04
(лева)

2020
Стойност на 1 акция

2019
11

13
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➢

Нефинансови показатели

➢ Численост и структура на персонала:
(брой)

Категория

2020
27

Общо, в т.ч.

2019
70

Ръководители

5

6

Специалисти

2

2

Техници и приложни специалисти

6

7

Помощен административен персонал

4

8

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

8

36

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

1

0

Професии, неизискващи специална квалификация

1

11

➢ Производителност на труда:
(хил.лева)

Производителност на труда
Години
Средносписъчен състав
Нетни приходи от продажби
Нетни приходи от продажби / 1 лице

2020

2019
27

69.7

1 909

5 634

71

81
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➢

Рентабилност на труда:
(хил.лева)

Рентабилност на труда
Години
Средносписъчен състав

2020

2019
27

69.7

-797

615

Финансов резултат / 1 лице

-30

9

Финансов резултат / 1 лице

9

5

Финансов резултат
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➢ Издръжка на едно лице от средно списъчния състав на персонала:
(хил.лева)

Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала
Години

2020

Персонал
Възнаграждения и осигуровки*
Издръжка на 1 лице, лв.

2019
27

69.7

606

1 399

22

20

* От отчета за приходите и разходите
Издръжка на едно лице от персонала (хил.лв.)
2020
Издръжка на 1 лице

2019
22

20
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➢

За издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо
производителност на труда и рентабилност на труда:
(лева)
Години

2020

2019

Издръжка на едно лице от персонала

22 438.10

20 065.45

Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)

70 259.86

80 842.83

-29 514.22

8 837.67

Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)

➢

Политика по опазване на околната среда

АСТЕРА I EАД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрение на екологичните
показатели и резултатността си спрямо околната среда при осъществяване на дейността си, в
производството и предлагането на стоки /продукти / услуги.
Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:
✓

оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности,
предлаганите стоки /продукти / услуги;

✓

съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение
към дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;

✓

спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната
среда;

✓

икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;

✓

ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;

✓

ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на
политика за опазване на околната среда;
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✓
IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)
През 2020 г. в АСТЕРА I EАД са извършени разходи свързани с научноизследователска и
развойна дейност в размер на 118 хил. лева, в т.ч. свързани със заплати, осигуровки и
консултантски услуги.
V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е
СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)
Във връзка с продължаващата световна пандемия от коронавирус (Covid-19), описана в пояснение 2
от настоящия финансов отчет, с Решение на Министерски съвет №72 от 26.01.2021 г. беше удължен
срокът на извънредната епидемична обстановка в България до 30 април 2021 г. Не са възникнали
други коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия
отчет и датата на одобрението му за публикуване.
Ръководството на дружеството внимателно анализира потенциалните ефекти от пандемията и
предприема мерки за смекчаване на негативните последици за финансовото състояние и
икономическите резултати на дружеството:
•

преразглеждане на бизнес плановете и разработване на стратегии за дейността при
различни сценарии за туристопотока през 2021;

•

анализ на възможностите за кандидатстване по удължените компенсационни програми,
предложена в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение;

•

ангажираност за осигуряване на безопасна и чиста среда за персонала и гостите на
комплекса въз основа на препоръките на органите на общественото здравеопазване,
медицинските специалисти и правителството.

Ръководството счита, че дружеството ще има възможност да обезпечи достатъчен ликвиден ресурс
за посрещане на задълженията си чрез намаляване на разходите. Допълнителен оптимизъм има в
следсвие на положително развитие в процедурите по доставка на ваксини и ваксиниране на
населението.
При възникване на моментни ликвидни затруднения, дружеството може да разчита и на финансова
подкрепа от Групата чрез дружеството майка.
VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на
чл. 187д от ТЗ (съгл. чл.39, т.6 от ЗС)
Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции: през 2020 година
няма придобити и прехвърлени акции на дружеството.
Информация за притежаваните собствени акции: дружеството не притежава собствени акции.
VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение
№ 10)
През отчетната 2020г. в АСТЕРА I EАД не са сключвани съществени сделки.
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VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ АСТЕРА I ЕАД и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, KAKTO И
СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ
ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2,
т. 5 от ТЗ).
Продажби на свързани лица
Предприятие майка
Дъщерни предприятия на крайното предприятие майка
Общо
Видове продажби на свързани лица
Пренасочване на туристи
Материали
Услуги
Общо
Доставки от свързани лица
Предприятие майка
Дъщерни предприятия на крайното предприятие майка
Общо
Видове доставки от свързани лица
Материали
Услуги
Общо
Получени заеми
Предприятие майка
Общо
Погасени заеми
Предприятие майка
Общо

(хил. лева)
2020
BGN’000
1
270
271
(хил. лева)
2020
BGN’000
268
1
2
271
(хил. лева)
2020
BGN’000
67
7
74
(хил. лева)
2020
BGN’000
1
73
74
(хил. лева)
2020
BGN’000
670
670
(хил. лева)
2020
BGN’000
642
642
(хил. лева)

Разходи за лихви
Предприятие майка
Крайно предпрятие майка
Общо

2020
BGN’000
165
18
183
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През отчетната 2020г. АСТЕРА I EАД не е сключвала сделки със свързани лица, извън обичайната
си дейност и отклоняващи се съществено от пазарните условия.
IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение №
10)
През отчетната 2020г. в АСТЕРА I EАД няма събития с необичаен характер. Дружеството не
отчита показатели с необичаен характер.
X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)
През отчетната 2020г. АСТЕРА I EАД не е сключвала сделки, заведени извън балансово.
XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на АСТЕРА I ЕАД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА И
ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА
ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от
Приложение № 10)
През отчетната 2020г. АСТЕРА I EАД няма дялови участия в страната и чужбина, както и
инвестиции в дялови ценни книжа в групата свързани лица и извън нея
XII. СКЛЮЧЕНИ от АСТЕРА I ЕАД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО МАЙКА
ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)

➢ Информация за сключени от АСТЕРА I ЕАД договори за заем:
Информацията за сключени от емитента и дружеството –майка договори за заеми в качеството им
на заемополучатели може да бъде систематизирана в таблиците по –долу. Всички заеми са
отпуснати при пазарни лихвени нива.

Заемополучател

Заемодател

Вид на договора

Астера I ЕАД

Предприятие
майка
Предприятие
крайна майка

Заем за оборотни
средства
Заем за оборотни
средства

Астера I ЕАД

Облигационери

Астера I ЕАД

Търговскa банкa

Инвестиционен
Инвестиционен банков
кредит

Астера I ЕАД

Срок на
договора

(хил. лева)
Задължение по
главница към
31.12.2020г.

31.12.2028

4 126

02.07.2021

440

14.09.2025

2 775

24.05.2024

6 298

➢ Информация за сключени от дружество майка на АСТЕРА I ЕАД договори за заем:

Заемополучател

Заемодател

Вид на договора

Срок на
договора

(хил. лв.)
Задължение по
главница към
31.12.2019

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Договор за депозит

30.09.2021

43

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дружество -майка

Договор за заем

10.06.2024

6 313

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дружество -майка

Договор за заем

24.01.2024

10 299
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XIII. СКЛЮЧЕНИ от АСТЕРА I ЕАД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО
МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)

➢ Информация за сключени от АСТЕРА I ЕАД договори за заем:
През отчетната 2020 г. АСТЕРА I EАД няма сключени договори за заем.

➢ Информация за сключени от дружество майка на АСТЕРА I ЕАД договори за заем:

Заемодател

Заемополучател

Вид на договора

(хил. лева)
Задължение
по
Срок на
главница
договора
към
31.12.2019г.

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

01.03.2029

6 345

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

01.03.2029

6 766

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2028

3 203

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2028

951

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2028

295

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2028

26

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2021

759

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2021

234

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

21.12.2021

198

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2021

780

Св. Св. Константин и Елена
холдинг АД
Дъщерно дружество

Заем за оборотни средства

31.12.2028

3 605

Св. Св. Константин и Елена Други търговски
холдинг АД
дружества

Договор за заем

22.12.2021

332

Св. Св. Константин и Елена Други търговски
холдинг АД
дружества

Договор за заем

31.12.2021

80

Св. Св. Константин и Елена Други търговски
холдинг АД
дружества

Договор за заем

31.12.2021

29

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА
през отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)
През отчетната 2020г. АСТЕРА I ЕАД не е емитирала нови ценни книжа.
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XV.

АН А Л И З

НА

СЪОТНОШЕНИЕТО

МЕЖДУ

ПОСТИГНАТИТЕ

ФИНАНСОВИ

РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано
ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)
(хил.лв.)

N:

Показатели:

2020

Съотношение

Прогнози

година

стойност

процент

1

Общо приходи

2 104

2 098

6

0.3%

6

Общо разходи

2 901

2 890

11

0.4%

7

Финансов резултат

-797

-792

-5

-0.6%

Няма съществени отклонения в посочените по-горе съотношения между постигнатите финансови
резултати, посочени в ГФО АСТЕРА I ЕАД за 2020г. спрямо публикуваните по-рано прогнози.
XVI.

АН АЛ И З

И

ОЦЕНКА

НА

ПОЛИТИКАТА

ОТНОСНО

УПРАВЛЕНИЕ

НА

ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)
Политиката относно управление на финансовите ресурси на АСТЕРА I ЕАД включва следните
принципи:

 стриктно спазване на действащото законодателство;
 мониторинг на ключови финансови показатели;
 обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на
решения;

 ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
 управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените
капитали);
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XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)
Към 31.12.2020 г. Дружеството няма инвестиционни намерения.
XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т.
14 от Приложение № 10)
През отчетната 2020г. в основните принципи на управление на АСТЕРА I ЕАД не са настъпили
промени.
Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на
финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рискове е
представена в т.4 от Декларацията за корпоративно управление (съгл. т. 15 от Приложение № 10)
XIX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от
Приложение № 10) има
През 2020 г. е извършена промяна в Съвета на директорите на емитента, а именно смяна на Илко
Колев Запрянов – член до 22.01.2020г. и назначаване на Росен Христов Бонев – член от 23.01.2020г.
XX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ
и т. 17 от Приложение № 10)

➢ Информация за изплатените възнаграждения на членовете на управителните органи
на АСТЕРА I ЕАД:
•

Елена Косева Косева

•

Марияна Илиева Иванова –2 хил. лева.

•

Росен Христов Бонев

–8 хил. лева.

•

Илко Колев Запрянов

–1 хил. лева.

–11 хил. лева.

Общата стойност на изплатените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е в
размер на 29 хил. лева.
XXI. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ
ОРГАНИ, ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОПЦИИ ВЪРХУ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО ЦЕННИ
КНИЖА (съгл. чл. 247д, т.2 от ТЗ и т. 18 от Приложение № 10)
Членовете на Съвета на директорите на Астера I ЕАД не притежават акции и облигации на
дружеството и не са им предоставяни опции върху негови ценни книжа.
•

Информация за правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват

акции и облигации на Астера I ЕАД:
Съгласно устава членовете на Съвета на директорите нямат ограничения да придобиват
акции и облигации на дружеството.
XXII. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ В ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на
сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества
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или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети (съгл. чл. 247д, т.4 от
ТЗ)

Член на СД

Дружество

ЕИК

Участие в
капитала

Участие в
управлението

Елена Косева Косева

Св.Св.Конст. и Елена холдинг АД

813194292

не

Член на УС и
изпълнителен директор

Елена Косева Косева

Азалия I ЕАД

201717688

не

Член на СД

Елена Косева Косева

Атлас I ЕАД

202487733

не

Член на СД

Елена Косева Косева

Астера Първа Банско ЕАД

202558290

не

Член на СД

Елена Косева Косева

Фондация Св. Св. Константин и
Елена

175801333

не

Управител

Елена Косева Косева

Сдружение Български съюз по
балнеология и СПА туризъм

175258528

не

Член на УС

Елена Косева Косева

Сдружение Варненска асоциация
на ресторантьори и хотелиери

103657372

не

Член на УС

Росен Христов Бонев

Астера Първа Банско ЕАД

202558290

не

Член на СД и
изпълнителен директор

Росен Христов Бонев

Бългериън Голф Съсайъти ЕООД

103825592

не

Управител

Росен Христов Бонев

Азалия I ЕАД

201717688

не

Член на СД

Росен Христов Бонев

Шабла Голф Ваклино АФ

200830717

не

Член на СД

Росен Христов Бонев

Консорциум Марина Балчик АД

148034814

не

Член на СД и
изпълнителен директор

XXIII. ИЗВЕСТНИ НА АСТЕРА I ЕАД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от
настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)
Не са известни договорености в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в
притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
XXIV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ
ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)
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➢ Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Срещу дружеството не са заведени съдебни дела.

➢ Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Дружеството няма заведени съдебни дела.
XXV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АСТЕРА I ЕАД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247,
ал. 3 от ТЗ)

➢ Перспективи за развитие на дружеството
Цели:

 Краткосрочни цели:



По отношение на туристическия продукт – организиране на конферентен, ивент, балнео и
СПА туризъм, честване на професионални и национални празници;



По отношение на персонала – поддържане на оптимален брой и структура на персонала,
съобразени със задължението на дружеството по договорите с контрагентите;



По отношение на финансовата стабилност – поддържане на пълна обезпеченост на
вземанията на дружеството от клиентите;

 Дългосрочни цели:





По отношение на туристическия продукт – излизане на нови пазари;
По отношение на персонала – повишаване на квалификацията на персонала;
По отношение на финансовата стабилност – подобряване на съотношението между
собствен и заемен капитал.

 Продуктова политика:





Високо качество на предлаганите услуги;
Стриктно спазване на условията по договорите с туроператори;
Прилагане и развитие на системата за управление на качеството в съответствие с

изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008

 Ценова политика:



➢

Следящи конкуренцията цени;
Приоритет на “разходно-ориентиран метод на ценообразуване”.
Основни тенденции

В резултат на разразилата се пандемия от коронавирус Covid-19 още в началото на 2020 г., бяха
наложени редица регулаторни ограничения върху осъществяването на дейността на фирми,
опериращи в туристическата дейност, в частност в хотелиерството и туризма. В допълнение в
резултат психологическата нагласа от страна на туристите и неизвестността от самата етимология
на вируса, протичане и последици, доведе до анулация на голям брой предварително направени
резервации за сезон 2020 г..
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В отговор на непредвидените обстоятелства, пред които се изправи хотелиерският бизнес тази
година, и желанието за запазванена на възможно по- голма част от персонала на Дружеството,
осигуряването на достатъчно ликвидни парични средства за погасяване на своите задължения,
Дружеството предлага допълнителни отстъпки към своите регулярни цени с оглед привличане на
туристи. Въвежда високо- хигиеннте изискавания с оглед запазване безопасността на гостите на
хотела както следва:
•

Мерки за безопасност- Персоналът спазва всички протоколи за безопасност според
указанията на местните власт; Споделени канцеларски материали, като отпечатани менюта,
списания, химикалки и хартия, са премахнати; Дезинфектант за ръце в стаята и общите
части; Приложен процес за проверка на здравето на гостите; Налична аптечка;

•

Почистване и дезинфекция- Използване на почистващи химикали, които са ефективни
срещу Коронавирус; Спалното бельо и кърпите се перат в съответствие с указанията на
местните власти; Стаята се дезинфекцира между престоите; Стаите се запечатват след
почистване; Гостите разполагат с опцията да се откажат от почистването на стаята по време
на техния престой;

•

Физическо дистанциране- Безконтактно настаняване/напускане; Налично безкасово
плащане; Спазват се правила за физическо дистанциране; Панели или физически прегради,
поставени между персонала и гостите в съответните зони;

•

Безопасност на храните и напитките- Физическо дистанциране в зоните за хранене; Всички
чинии, прибори, чаши и други видове посуда са хигиенизиране.

➢ Маркетингова дейност:
В дружеството има разработени политики, свързани със стратегически / тактически маркетинг.
В стратегическия маркетинг водещи са продукта и целевите групи, за които е предназначен.
Тактическият маркетинг засяга цената, позиционирането и промоционалните дейности.
Стратегически маркетинг
o Познаване на клиентите/ целевата аудитория;
o Познаване в детайли характеристиките на
продуктите / услугите;
o Мониторинг
на
конкуренцията
и
конкурентните оферти;
o Налаганена търговската марка.

o
o
o
o
o
o

Тактически маркетинг
Реклама и промоции;
Лични продажби;
Интернет маркетинг;
Ценообразуване;
Дистрибуционна практика;
Управление на връзките с клиенти.

Финансовите отчети на дружеството заедно с одиторските доклади са представени на
Комисията за финансов надзор и Българска Фондова Борса – София АД в срок в изпълнение
разпоредбите на ЗППЦК.
Финансовите отчети могат да бъдат разгледани в информационния център на КФН в гр. София, ул.
Будапеща №16 и в сградата на БФБ-София в гр. София, улица Три уши №6.
Същите са достъпни и в електронна форма на интернет страниците на посочените институции:
Комисия за финансов надзор: www.fsc.bg
Българска Фондова Борса АД: www.bse-sofia.bg
Комплектът финансови отчети и докладите за дейността на дружеството/междинни и годишни/, са
достъпни в електронен вид на електронната страница на дружеството на адрес: www.asterahotel.com
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Във връзка със законовите задължения на Астера I ЕАД като дружество - емитент, през отчетната
2020 година беше изпратена в Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса –София АД
и оповестена на широката общественост следната информация:
•

01.02.2021 г. – междинен финансов отчет към 31.12.2020 г.

•

30.10.2020 г. – междинен финансов отчет към 30.09.2020 г.

•

30.09.2020 г. – междинен финансов отчет към 30.06.2020 г.

•

30.09.2020 г. – междинен финансов отчет към 31.03.2020 г.

•

14.09.2020 г. – Уведомление за извършено лихвено плащане на притежателите на
корпоративни облигации от емисия с ISIN код BG2100007116

•

30.06.2020 г. – Годишен финансов отчет за 2019 г. одитиран

•

14.03.2020 г. – Уведомление за извършено лихвено плащане на притежателите на
корпоративни облигации от емисия с ISIN код BG2100007116

•

30.01.2020 г. – Междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Дружеството-емитент Астера I ЕАД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД и
през 2021 г. ще продължи да разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по
смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия X3NEWS, достъпна на адрес:
http://www.x3news.com/.
Финансовите отчети на дружеството и новините се оповестяват на български език.
Лице за контакт с дружеството-емитент:
Марияна Илиева Иванова – Главен счетоводител
Тел. +35952359730; факс +35952359952
e-mail: m.ivanova@asterahotel.com
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8
ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на определените от
българското законодателство принципи и норми за добро корпоративно управление посредством
разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за
счетоводството, Закона за независим финансов одит и други законови и подзаконови актове и
международно признати стандарти.
Стратегическите цели на корпоративното управление са:

•
•
•

равноправно третиране на всички облигационери, гарантиране и защита на техните права;
подобряване нивото на информационна обезпеченост на облигационерите и прозрачност;
постигане на прозрачност и публичност на процесите по предоставяне на информация от
страна на дружеството;

•

осигуряване на механизъм за добро управление на дружеството от страна на управителните
органи;

•

възможност за ефективен надзор върху управлението от страна на облигационерите и
регулаторните органи.

Като резултат от прилагане принципите на корпоративното управление е балансираното
взаимодействие между ръководството, инвеститорите в ценни книжа и заинтересованите лица.
Декларацията за корпоративно управление съдържа в себе си:
1.

Общи сведения и предмет на дейност на дружеството – емитент.

2.

Система на управление.

3.

Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива
2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно
предложенията за поглъщане.

4.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление
на риска на „Астера I“ ЕАД във връзка с процеса на финансово отчитане.

5.

Защита на облигационерите

6.

Разкриване на информация
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1.

Общи сведения и предмет на дейност

АСТЕРА I ЕАД е регистрирано в Република България през 2004 година по ф.д. № 1458/2004 г. на
Варненски Окръжен съд, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК
103872649, със седалище и адрес на управление: град Варна, к.к. Свети Свети Константин и Елена,
административна сграда.
На 03.01.2011 г. в Търговския регистър е вписана промяна в наименованието на дружеството от
„АЛАДЖИО” ЕАД на „АСТЕРА I” ЕАД, съгласно Решение на едноличния собственик от
30.11.2010 година.
Към 30.09.2011 година дружеството Гранат ЕООД, дъщерно дружество на предприятието - майка
СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД се влива в Астера I ЕАД, като при
извършване на преобразуването цялото имущество на “Гранат” ЕООД преминава към приемащото
дружество. Обединяването е реализирано чрез правната схема на преобразуване чрез вливане по
реда на чл. 262

от Търговския закон и е изпълнено при спазване правилата и процедурите,

установени в глава XVI, раздел II от българския Търговски закон. При вливането цялото
имущество, права и задължения на “Гранат” ЕООД са преминали в Астера I ЕАД, като универсален
правоприемник. Вливането е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на
21.10.2011 година.
Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебното решение и вписан в ТР е:
Организиране и провеждане на разрешените от закона хазартни игри, експлоатация на игрална зала,
игрално казино и други /след получаване на разрешение от държавната комисия по хазарта/, в това
число организиране на хазартни игри с игрални автомати и други подобни съоръжения в игрални
зали, игри за игрални маси и игрални автомати в казино, залагания върху резултати от спортни
състезания и случайни събития, помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, предоставяне
на туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, туристическа
агентска дейност /след получаване на лиценз/”, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в
страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни, и
други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, строителство и
строително-ремонтни и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна
и отдаване под наем на недвижими имоти; инвестиционна дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с
горива, гориво-смазочни материали и всякакви петролни продукти; импресарски услуги; ремонт на
електро-и водопроводни инсталации; поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудиовизуални уреди; ремонт на музикални инструменти; отдаване на видеокасети под наем, ремонт на
компютри, компютърна и друга електронна офис техника /копирни апарати, факс апарати,
принтери, климатици и други/
През отчетния период основните приходи на дружеството се формират от реализирания обем
туристически услуги през активния летен сезон: нощувки в хотелски комплекс АСТЕРА,
собственост на дружеството, ресторантьорски услуги, предлагани в заведенията за хранене –
32

“АСТЕРА I” ЕАД
Доклад за дейността
31 декември 2020 година

ресторанти и лоби барове, СПА услуги, приходи от отдаване под наем на собствени активи
/помещения/ - дискотека и други.
Дружеството е със седалище и адрес на управление:
Република България,
гр.Варна, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, административна сграда
Тел. +35952359730; факс +35952359952
http: www.asterahotel.com
e-mail: m.ivanova@asterahotel.com

Акционерният (основния) капитал на „Астера I ЕАД е в размер на

500 000 лева,

разпределен в 500 броя поименни акции с номинална стойност 1 000 лева всяка. Всички акции на
дружеството са от един и същи клас. Едноличен собственик на капитала и дружество-майка е
„Свети Свети Константин и Елена холдинг“ АД.
„Астера I ЕАД е емитент на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007116
Емисията облигации е рeгистрирана за търговия на БФБ- София АД с Протокол №38/14.09.2011год.
Ограничение за прехвърляне на акции и облигации в Устава на Дружеството не е
предвидено.
Съгласно договор с Централен депозитар се води книга на облигационерите, в която се
вписват всякакви прехвърляния на собствеността.
Собствеността върху емитираните корпоративни облигации се удостоверява посредством
направените вписвания във водения от „Централен депозитар”АД регистър, за поддържането на
който Дружеството заплаща ежегодно такса.
2.

Система на управление
•

Едностепенна система

„Астера I ЕАД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите, състоящ се от
трима члена с високо ниво на компетентност на управление на дружеството.
Управителният съвет на дружеството-майка определя вида, размера и регулярността на
представяната от Съвета на директорите информация по всички въпроси, свързани с развитието
на „Астера I ЕАД,

в т.ч. рисковата експозиция на компанията, политиката по управление на

рисковете и конкретните действия и процедури в тази насока.
3.

Информация по чл. 10, параграф 1, букви “в“,“г“,“е“,“з“ и“и“ от Директива 2004/25/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане

Членовете на Съвета на директорите на „Астера I“ ЕАД предоставят информация по член 10,
параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане:
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Пар.1,

Значими преки или косвени

б“в“

акционерни участия (включително

Значими преки акционерни участия в капитала
на „Астера I“ ЕАД:

косвени акционерни участия чрез

Св.Св.Константин и Елена холдинг АД -

пирамидални структури и кръстосани

притежава 100% от капитала на „Астера I“ ЕАД

акционерни участия) по смисъла на
член 85 от Директива 2001/34/ЕО.
Пар.1,

Притежателите на всички ценни

„Астера I“ ЕАД няма емитирани ценни книжа

б“г“

книжа със специални права на

със специални права на контрол.

контрол и описание на тези права
Пар.1,

Всички ограничения върху правата на

„Астера I“ ЕАД няма предвидени в Устава

б“е“

глас, като например ограничения

ограничения върху правата на глас.

върху правата на глас на
притежателите на определен процент
или брой гласове, крайни срокове за
упражняване на правата на глас или
системи, посредством които чрез
сътрудничество с дружеството
финансовите права, предоставени на
ценните книжа, са отделени от
притежаването на ценните книжа;
Пар.1,

Правилата, с които се регулира

Правилата, с които се регулира назначаването

б“з“

назначаването или смяната на членове

или смяната на членове на Съвета на

на съвета и внасянето на изменения в

директорите и внасянето на изменения в

учредителния договор

учредителния договор са определени в
устройствените актове на „Астера I“ ЕАД.

Пар.1,

Правомощията на членовете на

Правомощията на членовете на Съвета на

б“и“

съвета, и по-специално правото да се

директорите са уредени в устройствените актове

емитират или изкупуват обратно

на „Астера I“ ЕАД.

акции;
Членовете на Съвета на директорите в своята дейност се ръководят от общоприетите
принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност.
Съветът на директорите на „Астера I“ ЕАД е структуриран по начин, който да гарантира
професионализма и безпристрастността на решенията му във връзка с управлението на
дружеството, като неговите членове притежават подходящите квалификация, знания и управленски
опит, които изисква заеманата от тях позиция и техните компетенции, права и задължения да
следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и
управленска практика.
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През 2020 г. е извършена промяна в Съвета на директорите на емитента, а именно смяна на
Илко Колев Запрянов – член до 22.01.2020г.. и назначаване на Росен Христов Бонев – член от
23.01.2020г.
4.

Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление
на риска на „Астера I“ ЕАД във връзка с процеса на финансово отчитане.
„Астера I“ ЕАД има разработена и функционираща система за вътрешен контрол и

управление на риска, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с
дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното
функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.
Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични процеси, осъществявани от
управителния и надзорен орган на дружеството-майка и от Съвета на директорите на емитента,
създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение на постигане на целите на
организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на
финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.
Вътрешният контрол на АСТЕРА I ЕАД е определен като цялостен процес, интегриран в
дейността на дружеството, осъществяван от Съвета на директорите, от ръководството и от
служителите.
В дружеството е изграден адекватен и ефективен вътрешен контрол като непрекъснат процес,
интегриран във всички дейности и процеси на компанията и гарантира:

 съответствие със законодателството
 съответствие с вътрешните актове и договорите;
 надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна информация;
 икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
 опазване на активите и информацията
Всяко лице в дружеството носи определена отговорност по отношение на вътрешния
контрол. Цялостната

отговорност

за

вътрешния

контрол

се

носи

от

Ръководството.

Ключова е ролята и на ръководителите от всички управленски нива, тъй като съобразно функциите
си и йерархията в дружеството, те управляват ръководените от тях звена и организират вътрешния
контрол в тях. Те носят пряка отговорност за всички дейности и процеси, както и за създаването и
поддържането на системите за вътрешен контрол в поверените им звена и се отчитат пред
горестоящия ръководител.
Установени са вътрешни правила и норми и налагане на ценностите за почтеност и етично
поведение, поет е ангажимент за компетентност за всяко работно място с изискване за специфични
за длъжността познания и умения, разработени са и са внедрени вътрешни правила и наредби,
създадена е адекватна организационна структура, осигуряваща разделение на отговорностите,
йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване. Следва се последователна
политика на делегиране на правомощия и отговорности и политика на управление на човешките
ресурси.
Процесът на предприятието за оценка на риска обхваща следните етапи:

 идентифициране на рисковете
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 анализ и оценка на рисковете
 определяне на реакция
 мониторинг и проследяване на процеса
Рисковете, имащи отношение към надеждното финансово отчитане, включват външни и
вътрешни събития, сделки и обстоятелства, които могат да възникнат и да се отразят негативно
върху способността на предприятието да инициира, регистрира, обработва и отчита финансовите
данни. Ръководството прилага консервативен и критичен подход при идентифициране на бизнес
рисковете, съществени за изготвянето на финансов отчет в съответствие с приложимата за
предприятието обща рамка за финансово отчитане, оценява тяхното значение, оценява вероятността
от тяхното възникване и взема решения за това как да отговори на тези рискове и как да ги
управлява и как да оценява съответно резултатите.
В дружеството функционират следните контролни механизми:

 превантивни - предназначени да попречат на възникването на нежелани събития;
 разкриващи - чрез които се установяват възникнали вече нежелани събития;
 коригиращи - предназначени за поправяне на последиците от настъпили нежелани събития.
Контролни дейности, гарантиращи ефективното функциониране на вътрешния контрол:

 Процедури за разрешаване - с тях се регулира процесът на вземане на решения и те са
съобразени с организационната и управленска структура

 Процедури за одобрение - те регулират утвърждаването (заверката) на транзакции, данни
или документи, с което действие се приключват или валидизират процеси, действия,
предложения и/или последици от тях.

 Процедури за оторизиране - те регулират извършването на операции, дейности само от
определени лица, които действат в рамките на своите правомощия.

 Разделяне на отговорностите и задълженията - това е принцип, който цели да се
минимизират рисковете от грешки, нередности и нарушения, и тяхното неразкриване.

 Предварителен контрол за законосъобразност - това е превантивна контролна дейност,
която се извършва непосредствено преди поемане на задължение от страна на
ръководството.

 Процедури за пълно, вярно, точно и своевременно отчитане на всички операции –
включва използването на стандартизирани документи, специфични за дейността на
дружеството, утвърден график за документооборота, своевременно и точно отчитане на
стопанските операции, разработени са и са утвърдени адекватни счетоводни политики,
прилагане на адекватни приблизителни оценки на база исторически опит и със

36

“АСТЕРА I” ЕАД
Доклад за дейността
31 декември 2020 година

съдействието на вътрешни и външни експертни лица,

равнение, анализ и контрол по

изпълнението.

 Физически контроли – осигуряват физическото опазване на активите, вкл. предпазни
мерки, наличие на одобрения за достъп до компютърни програми и файлове с данни,
периодично преброяване и сравняване със сумите, отразени в контролните документи.

 Процедури по обработка на информацията – внедрена е автоматизирана обработка на
данните, използваните приложни програми се актуализират и усъвършенстват регулярно,
извършват се проверки на математическата точност на записите, поддържане, преглед,
анализ и равнение на сметки и оборотни ведомости, преглед на автоматизираните контроли
чрез преглед на входящи и изходящи данни.

 Процедури по наблюдение - това са процедури, които включват оперативен контрол върху
ежедневната работа, преценка на ръководството дали контролите работят ефективно, както
това е предвидено и дали следва да бъдат модифицирани по подходящ начин, за да отразят
промените в условията

 Прегледи на изпълнението и резултатите от дейността - тези контролни дейности
включват прегледи и анализи на реалните резултати спрямо бюджети, прогнози и резултати
от предходни периоди; обвързването на различни групи от данни – оперативни или
финансови – едни с други, заедно с анализи на взаимовръзки и проучвателни и корективни
мерки; сравнение на вътрешни данни с външни източници на информация, преглед на
резултати от работата по функции или по дейности.

 Антикорупционни

процедури -

те

регламентират

сигнализирането,

проверката,

разкриването и докладването на слабости, пропуски и нарушения, които създават
предпоставки за корупция, измами и нередности.

 Правила за управление на човешките ресурси - създадени са вътрешни правила и
процедури на фирмата относно подбора, назначаването, обучението, оценяването,
повишаването

(понижаването)

в

длъжност,

заплащането,

преназначаването

и

прекратяването на правоотношенията със служителите.

 Процедури по архивиране и съхраняване на информацията - съгласно нормативните
изисквания и специфичните потребности на дружеството.

 Правила за спазване на личната почтеност и професионална етика - те съдържат
механизъм за санкциониране на служителите в случай на нарушение на етичните ценности
и професионалното поведение съгласно действащото трудово законодателство.
Една от основните цели на въведената системата за вътрешен контрол и управление на риска е
да подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка надеждността на
финансовите отчети на дружеството.
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Годишният финансов отчет на „Астера I“ ЕАД подлежи на независим финансов одит, като
по този начин се постига обективно външно мнение за начина, по който последният е изготвен и
представен. Дружеството изготвя и поддържа счетоводната си отчетност в съответствие с
Международните счетоводни стандарти.
Годишният финансов отчет на емитента за отчетната 2020г. е заверен oт Одиторско
предприятие Грант Торнтон ООД.
Съветът на директорите е създал всички необходими условия за ефективно изпълнение на
задълженията на регистрирания одитор в процеса на извършване на всички необходими процедури,
определени от Закона за независимия финансов одит и Международните стандарти за одит, въз
основа на които могат да изразят независимо одиторско мнение относно достоверното представяне
във всички аспекти на същественост във финансовите отчети на дружеството.
Независимият финансовият одит обхваща процедури за постигане на разумна степен на
сигурност:
•

за спазване принципите на счетоводството съгласно приложимата счетоводна база;

•

доколко счетоводната политика на одитираното предприятие е целесъобразна за неговата
дейност и е съвместима с приложимата счетоводна база и счетоводните политики,
използвани в съответния отрасъл;

•

за последователността на прилагането на оповестената счетоводна политика съгласно
приложимата счетоводна база;

•

за ефективността на системата на вътрешния контрол, ограничена до постигане целите на
одита;

•

за процеса на счетоводното приключване и изготвянето на финансовия отчет;

•

за достоверността и необходимата за потребителите обхватност на представената и
оповестена във финансовия отчет информация съгласно приложимата счетоводна база.

•

за съответствието между информацията във финансовия отчет и тази в доклада за
дейността на ръководството на одитираното предприятие, както и всяка друга информация,
която органите на управление на предприятието предоставят заедно с одитирания финансов
отчет.
Без да се засягат изискванията за докладване по Закона за независимия финансов одит и

Регламент (ЕС) № 537/2014, обхватът на финансовия одит не включва изразяване на сигурност
относно бъдещата жизнеспособност на одитираното предприятие, нито за ефективността или
ефикасността, с които ръководството на одитираното предприятие е управлявало или ще управлява
дейността на предприятието.
Съветът на директорите на емитента и Одитния комитет на дружеството-майка осигуряват
надзор на дейностите по вътрешен контрол и следят за цялостните взаимоотношения с външния
одитор.
5. Защита на облигационерите
Корпоративните облигации са регистрирани за търговия на регулиран пазар на БФБ АД София и всички настоящи облигационери и потенциални инвеститори могат свободно да извършват
сделки по покупко-продажба на ценните книжа на дружеството. Емитентът има сключен договор с
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„Централен депозитар“ АД за водене на книга на облигационерите, която отразява актуалното
състояние и регистрира настъпилите промени в собствеността.
Съветът на директорите гарантира равнопоставеното третиране на всички облигационери,
включително миноритарните и чуждестранните, и се задължава да защитава техните права, както и
да улеснява упражняването им в границите, допустими от действащото законодателство и в
съответствие с разпоредбите на устройствените актове на дружеството. Осигурява информираност
на всички облигационери относно техните права.
5.

Разкриване на информация
Във връзка с изискванията на ЗППЦК и на устройствените актове на дружеството за

задължителното предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор и на
обществеността, корпоративното ръководство на „Астера I“ ЕАД е утвърдило политика за
разкриване на информация, в съответствие с която поддържа система за разкриване на информация.
Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на
информацията (облигационери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не позволява
злоупотреби с вътрешна информация. Корпоративното ръководство на „Астера I“ ЕАД гарантира,
че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема
информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.
Емитентът има вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети, реда за
разкриване на информация и своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и
инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, корпоративното ръководство,
оперативната му дейност, акционерната му структура.
Във връзка с изпълнение на чл. 43а, ал. 2 и 3 от Наредба №2 на КФН, „Астера I“ ЕАД има
сключен договор със специализираната финансова медия „Сервиз Финансови Пазари“ EООД за
оповестяване на регулираната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа
информация пред обществеността, регулирания пазар и КФН. Информацията е достъпна на
съответния електронeн адрес на медията http://www.x3news.com/, както и на корпоративния сайт на
„Астера I“ ЕАД – http: www.asterahotel.com
/съгласно Приложение № 11 от НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на
информация (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10
Юли 2020г.) /
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са
допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка,
с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от
класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Регистрираният капитал на Астера I ЕАД в размер на 500 хил. лв. е разпределен в 500 ( петстотин )
броя обикновени акции с номинална стойност в размер на 1000 ( хиляда ) лв. за акция . Всички
акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от
общото събрание на акционерите на Дружеството. Едноличеният акционер е Св. Св. Константин и
Елена Холдинг АД.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването
на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг
акционер.
Акциите на дружеството не се прехвърлят на фондовата борса по реда, предвиден в Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
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