
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

до 
АКЦИОНЕРИТЕ НА 
„МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН" АД, 
град Смолян 

1. Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „МЕСОКОМБИНАТ 
СМОЛЯН" АД, включващ баланс към 31 декември 2007 г., отчет за доходите, отчет за 
паричните потоци и отчет за промените в капитала за годината, завършваща на тази 
дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики, другите 
пояснителни приложения. 

2. Отговорност на ръководството за финансовите отчети 

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети в 
съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от 
ръководството. Тази отговорност включва: 

• разработване, внедряване и поддържане на система на вътрешен контрол, свързана с 
изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, които да не съдържат 
съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на 
измама или на грешка; 
• подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; 
•изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните 
обстоятелства. 

3. Отговорност на одитора 

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов 
отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в 
съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. 
Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде 
планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко 
финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. 

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски 
доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. 
Избраните процедури зависят от преценките на одитора, включително оценката на 
рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия 
отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на 
тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, 
свързана за изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на 
предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата 
на вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така оценява уместността на 
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прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни 
оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във 
финансовия отчет. 

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за 
изразеното от нас одиторско мнение. 

4. Мнение 

1. Не сме в състояние да се уверим удовлетворително относно размера на активите и 
пасивите на дружеството, тъй като не е извършена инвентаризация. 
2. Посочената сума в статията "Други задължения" на Баланса на дружеството е 
компенсирана. 
3. Паричният поток за предходната година завършва, а през настоящата година започва 
като отрицателна величина, което не съответства на статията "Парични средства" в 
Баланса на дружеството и противоречие на нормативните изисквания.. 
4. В собственият капитал през текущата година се посочва печалба от минали години в 
размер на ббх. лв. с неизяснен произход (т.е. неоповестен в Бележките към ГФО). 
5. В Отчета за доходите като извънредни разходи е отчетена сумата от 32 х.лв. също с 
неизяснен произход. 
6. Липсва съответствие между посочените суми по пера в Баланса и Отчета за доходите 
на дружеството и аналитичната и синтетична счетоводна отчетност. 
7. Дружеството няколко поредни години завършва с отрицателен финансов резултат. 
Натрупаните загуби и преустановената основна дейност по наше мнение са сериозни 
индикатори за съществуването на значителна несигурност относно възможностите на 
дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. 

В резуртат на това удостоверяваме, че с изключение на ефектите от корекциите, ако 
такива съществуват, които биха могли да бъдат определени за необходими, в случай, че 
ние бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно характера и 
размера на обстоятелствата, посочени в параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 по-горе, финансовият 
отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на 
„МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН" АД към 31 декември 2007 г., както и неговите 
финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината, завършваща тогава, 
в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети за 
приложение от Европейския съюз. 

Без да квалифицираме нашето мнение, обръщаме внимание на следните обстоятелства: 
1. Годишния финансов отчет на дружеството за предходната година е бил одитиран от 
друг регистриран одитор, който е издал неквалифициран доклад, но в съответствие с 
Националното счетоводно законодателство при оповестено в бележките към годишния 
финансов отчет прилагане на МСС съгласно Закона за счетоводство. 
2. По време на нашия одит не ни беше предоставена информация от адвоката на 
дружеството за наличие на съдебни спорове. 



Доклад върху други правни и регулаторни изисквания 

Съгласно изискванията на Българския закон за счетоводството ние се запознахме с 
годишния доклад за дейността, за изготвянето на който е отговорно ръководството на 
дружеството. 
Годишният доклад за дейността не представлява част от финансовия отчет. 
Считаме, че съществува съответствие между историческата финансова информация, 
която е представена в годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на 
дружеството изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови 
отчети, приети за приложение от Европейския съюз. 

Регистриран оди 
Златка Дженева 

13 Май 2008 
гр.Пловдив 

0022 Д ж е н е в а 
Регистриран одитор 
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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОПОВЕСТЯВАНЕ 
на " МЕСОКОМБИНАТ СМОЛЯН" АД (АНГЕР"АД Пловдив) 

към 31.12.2007г. 

1. Учредяване и регистрация 

"Месокомбинат Смолян" АД - Смолян е акционерно дружество 
регистрирано в Смолянски окръжен съд по фирмено дело № 609/19967г.със 
седалище и адрес на управление гр. Смолян,4700, ул."Тракия" № 16. 

Предметът на дейност на дружеството е изкупуване на животни за 
клане и износ; производство на месни произведения, разфасовано месо и 
кайми; търговия с месо и месни произведение; отдаване под наем на 
движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и 
посредничество и всички други дейности, незабранени изрично от закона. 

2. Счетоводна политика 

2.1 База за изготвяне на финансовия отчет 

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя своите 
финансови отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство 
и Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) приети от 
Съвета по международни счетоводни стандарти, и интерпретациите, 
издадени от Постоянния комитет за разяснения към същия съвет, 
приложими към 31.12.2007г. 

Всички данни за 2006г. и 2007г. са представени в настоящия 
финансов отчет в хиляди лева. 

2.2. Промени в счетоводната политика 
Няма извършени промени в счетоводната политика възприета и 

одобрена от органа за управление на дружеството. 

2.3. Управление на финансовите рискове 

2.3.1. Риск от курсови разлики 
Дейността на дружеството се осъществява изцяло на територията на 

България. 

2.3.2. Лихви по банкови кредити 
Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, 

приходите и оперативните парични потоци на Дружеството не се влияят от 
промените в пазарните лихвени проценти. 

1 



2.3.3. Кредитни рискове 
В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. 

Продажбите на дребно се извършват в брой. 

2.3.4. Ликвидност 
Предпазливото управление на ликвидният риск предполага 

поддържане на достатъчно количество свободни парични средства с цел 
осигуряване на постоянна ликвидност, както и възможности за 
допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. 
Дружеството не разполага със свободни парични средства. 

3. Оценка на елементите на счетоводния баланс 

3.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на 
придобиване, образувана от покупната им стойност и всички допълнителни 
разходи, които са необходими за привеждането на актива в работно 
състояние, намалени с размера на начислената амортизация и признатата 
обезценка. Земите, сградите, съоръженията и производственото оборудване, 
налични към 01.01.2007г., са представени по справедливата им стойност. 

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на 
актива или се отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че 
дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди свързани с 
употребата на този актив и когато отчетната стойност може да бъде 
достоверно определена. Всички други разходи за поддръжка и ремонт се 
отразяват в отчета за доходите в периода, в който са извършени. 

в хил.лв. 
Показатели 

Отчетна стойност 
Салдо на 01.01.2007г. 
Постъпили 
Излезли 
Салдо на 31.12.2007г.. 
Натрупана амортизация 
Салдо на 01.01.2007г. 
Амортизация за периода 
Амортизациа на излезлите 
Салдо на 31.12.2007г. 
Балансова стойност 
на 31.12.2007г. 

Земя и 
сгради 

302 
0 
0 

302 

103 
10 
0 

113 

189 

Машини и 
оборудване 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

Общо 

302 
0 
0 

302 

103 
10 
0 

113 

189 

Всички дълготрайни активи са налични в дружеството. 
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Прилага се линейният метод на амортизация на дълготрайните активи 
на база полезният живот на активите както следва: 

- Сгради и съоръжения - 25 години 
- Машини и оборудване - 5 години 
Не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в 

сравнение с предходния период. 

3.2. Материалните запаси са оценявани по цена на придобиване 
включваща в себе се покупната цена, вносните мита, транспортните разходи 
и други разходи, които се правят при придобиване на материалните запаси. 
Оценката на потреблението им се извършва по цена на придобиване поради 
липса на производство и минимален размер на потребление на материални 
запаси. 

3.3. Търговските вземания в лева са оценени по стойността на 
тяхното възникване. 
Вземанията в дружеството: 

в хил.лв. 

Вземания от клиенти и доставчици 
Съдебни и присъдени вземания 
Общо: 

31.12.2007г. 
3 
7 

10 

31.12.2006г. 
18 
7 

25 

основно са с текущ характер - от ЕТ "Силия- 90" - Смолян; ЕТ 
"Мартин Иванов" - Рудозем; ЕТ "Недко Ратански" ; Димитър Милкотев; ЕТ 
"Ивайло Гелов" - Смолян, ЕТ "Телец" и други. 

Присъдени вземания са към ЕТ "ЕВА-РТ" Смолян в размер на 3651.66 
лв.,ЕТ "Телец 54" Смолян в размер на 2880.01 лв., ЕТ "Росен Андреев" I 
Смолян в размер на 752 лв. и към ЕТ "Вежен Праханаров" в размер на 
703.61 лв. 

3.4 Парични средства в лева са оценени по номиналната им стойност 
към 31.12.2007г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци 
парите са представени като неблокирани пари в банки и в каса. 

Парични средства са налични по разплащателните ни сметки в края на 
периода. 

в хил.лв. 

Парични средства в брой 
Парични средства в разплащателни 
сметки в т.ч. в чуждестранна валута 
Общо: 

31.12.2007г. 
7 
0 

7 

31.12.2006г. 
4 
2 

6 
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3.5. Собствен капитал - Основният капитал е представен по 
неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна 
регистрация. Към 31.12.2007г. основният капитал е разпределен е в 13613 
броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 4 лв. Няма промяна в 
основния капитал на дружеството. Основните акционери в дружеството са: 
Антон Р.Иванов - с 47,895 %; Гергана Р. Иванова с 17,711 %; група 
физически лица с 21.311%; Екофарм с 10.556% и др. 

3.6. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното 
възникване. Всички задължения на дружеството към доставчици, персонал, 
осигурителните организации, бюджета са с текущ характер. 

хил.лв. 

Задължения към доставчици и 
клиенти 
Задължения към персонала 
Задължения към осиг. организации 
Данъчни задължения 
Други краткосрочни задължения 
Общо: 

31.12.2007г. 
7 

35 
31 
20 
10 

103 

31.12.2006г. 
19 

36 
28 
14 
44 
141 

Задълженията: към доставчици са формирани основно към "В и К" -
Смолян и към ЕУИ, към персонала са формирани от задължения към СД, 
синдик от 2005г.; 2006г. и 2007г. Данъчните задължения са основно ДОД; 
данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2007г. 

4. Оценка на приходите и разходите съгласно отчета за доходи. 

4.1. Признаване на приходите и разходите. Приходите и разходите 
за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо 
от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на 
приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за 
причинна и следствена връзка между тях. 

Приходите от продажби включват справедливата цена на продадените 
стоки и услуги, нетно от данъци върху добавената стойност и 
предоставените отстъпки. 

4.1.1. Приходи 

в хил.лв. 

Предоставени услуги 
Други приходи 
Общо 

31.12.2007г. 
14 
0 

14 

31.12.2006г. 
9 

43 
52 

Основните постъпления на дружеството са от отдадени под наем 
помещения и оказани услуги. 
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4.1.2. Разходи 

в хил.лв. 

Разходи за материали 
Разходи за външни услуги 
Разходи за амортизации 
Разходи за възнаграждения 
Разходи за осигуровки 
Други разходи 
Общо 

31.12.2007г. 
1 
9 
10 
25 
5 

50 

31.12.2006г. 

12 
13 
22 
8 
1 

56 

Намалението на разходите за периода се дължи на липсата на 
производство и необходимостта от закупуване на суровини и материали. 
Разходите които се правят са свързани с поддръжката и опазване на 
собствеността. 

4.1.3. Данъчно облагане. 

Дружеството е данъчен субект, попадащ под юрисдикцията на 
данъчната администрация. 

В съответствие с българското данъчно законодателство дружеството 
дължи корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемата печалба 
съгласно закона за корпоративно подоходно облагане. 

Дружеството приключва 2007г. з загуба в размер на 68 х.лв. 

5. Оповестяване на сделки между свързани лица. 
През периода от 01 януари до 31 декември 2007г. няма извършени 

сделки между свързани лица. 
По сделките извършени през годината няма необичайни условия и 

отклонения от пазарните цени. 

6. Събития настъпили след датата на съставяне на баланса или след 
31.12.2007г. 

За времето до изготвяне на финансовия отчет няма настъпили 
непредвидими обстоятелства, които да окажат съществено влияние върху 
дейността на дружеството. 

С решение №5795/10.04.2007г. на Пловдивския окръжен съд, дружеството 
„Месокомбинат Смолян"АД е регистрирано с ново седалище и адрес на 
управление : от град Смолян, ул."Тракия" №18 на град Пловдив, ул."Атанас 
Самоковеца" №9. 

С решение №332/21.01.2008г. на Пловдивския окръжен съд, дружеството 
„Месокомбинат Смолян"АД е променило фирмата си на „АНГЕР"АД град 
Пловдив. Приет е нов устав на дружеството. Приет е нов предмет на 
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дейност на дружеството. Освободени са членовете на Съвета на 
директорите - Гергана Рафаилова Иванова и Илия Крумов Филипов. 
Избрани са нови членове на Съвета на директорите - „ГРИФИ 
КОНСУЛТ"ЕООД град Пловдив и „ЕКОЕНЕРГШГООД град Пловдив. За 
изпълнителен директор е избран Антон Рафаилов Иванов, който ще 
представлява и управлява дружеството. 
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