Отчет за дейността на
Фонд за органите на местното самоуправление
в България—ФЛАГ ЕАД
за 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Създаване и цели
“Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД е създаден
на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март
2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие.
Мисията на фонда е да подкрепи усилията на българските общини в процеса на подготовка и успешното изпълнение на проекти по Оперативните програми (ОП)/Програма за развитие на
селските райони (ПРСР), които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската
инфраструктура и към създаване на устойчиви и модерни местни общности.
Фондът започна да приема искания за кредитиране от страна на общините на 15 януари 2009 г., като до края на месец
декември са внесени общо 96 искания за кредит на обща стойност 120,7 млн. лв. в подкрепа на изпълнение на проекти,
на стойност от 390 млн. лв.

Капитал
През 2009 г. първоначалният акционерен капитал на дружеството от 30 млн. лв. е увеличен с допълнителни 30 млн. лв.,
като общият акционерен капитал достигна 60 млн. лв. Заедно с привлечения дългосрочен кредитен ресурс по силата на
двете сключени заемни споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие, възможността на ФЛАГ да
кредитира общините достигна 200 млн. лв. при съотношение собствен/привлечен ресурс от 30/70.

Управление
Фондът се управлява от Съвет на директорите, който се състои от седем члена. Съветът на директорите организира и
ръководи текущата дейност на фонда при осъществяване на всички негови функции. През 2009 г. са проведени общо 25
заседания, на основната част от които са приети решения за одобряване на кредити и тяхното анексиране.
Съвет на директорите:
Екатерина Спасова Гечева - Захариева
Ивелина Веселинова Василева
Емил Руменов Савов
Джеймс Хислоп
Лиляна Павлова Николова
Весела Данаилова Данева
Преслав Пламенов Борисов
Изпълнителен директор:
Емил Руменов Савов
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Основни резултати от дейността
През 2009 г. са одобрени 70 кредита на 57 общини на обща стойност 72 776 хил. лв., подкрепящи изпълнението на проекти за 242 млн. лв. Средната степен на подкрепа, която фондът оказва за успешното изпълнение на даден проект, изчислена като отношение между размера на кредита и общия бюджет на кредитирания проект, е 30%. „Типичният” кредит, предоставян на общините, е за мостово кредитиране за 1.1 млн. лв. с матуритет от 11 месеца.
Причините за тази характеристика са следните:
вид на проектите, за които общините търсят кредитен ресурс - рехабилитация на общински пътища и реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на образователната инфраструктура, финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие 2007—2013 г.”;
етап от изпълнението на проекта, на който търсят кредитиране от ФЛАГ – обикновено във втората половина от
срока на проекта, когато дейностите са във висока степен на завършеност, а разплащането с изпълнителите е
силно затруднено, поради липсата на редовни плащания от Управляващия орган;
характер на безвъзмездната помощ – в повечето случаи покрива 100% от разходите по проекта, което предопределя краткосрочността на търсения кредитен ресурс.
Таблиците по-долу представят кредитите, одобрени от Съвета на директорите на ФЛАГ през 2009 г., по
избрани показатели:

Брой
кредити

Предназначение

По видове кредити
Общ размер
Мин.
Макс.
в лв.

Инвестиционни
Подготовка на проектно
предложение

58

70,351,378

1

150,791

Техническа помощ

11

2,273,508

70

72,775,677

Общо

Оперативна програма

Брой
кредити

Среден

Мин.

Макс.

Среден

250,000

4,401,319

1,212,955

4

85

11

-

-

-

11

11

11

32,962

350,228

8

16

11

По Оперативни програми
Общ
размер
Мин.
Макс.
в лв.

206,683

Среден

Мин.

Макс.

Среден

Регионално развитие

53

59,002,169

250,000

4,401,319

1,110,403

4

85

10

Околна среда

16

13,773,508

32,962

3,500,000

860,844

8

19

13

70

72,775,677

Общо

Източник на погасяване
Договор за безвъзмездна
помощ
Собствени средства
Общо

По източник на погасяване на главницата
Общ
Брой
размер
Мин.
Макс.
Среден
кредити
в лв.

Мин.

Макс.

Среден

68

71,846,286

32,962

4,401,319

1,056,563

4

23

10

2

929,391

150,791

778,600

464,696

11

85

48

70

72,775,677
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Уважаеми госпожи и господа,
Имам удоволствието да Ви представя Годишния отчет за дейността на фонд ФЛАГ за 2009 г. За по-малко от година дружеството се превърна в партньор на българските общини в процеса на
управление и финансиране на местни инвестиционни проекти,
съфинансирани от Оперативните програми. През 2009 г. фондът
е предоставил 70 кредита на 57 общини на обща стойност 72.8
млн. лв., подкрепящи изпълнението на проекти за 242 млн. лв.
Убеден съм, че заедно с общините имаме основания за гордост
от постигнатото. Общините – от успешното управление на големи
и сложни инвестиционни проекти в условия на икономическа
криза, и екипът на фонда - от положените усилия да бъде максимално полезен, споделяйки с общините натрупания опит в търсене на оптимално използване на кредитния ресурс.
Постигнатото през годината ни дава увереност, че сме поставили здрава и трайна основа за сътрудничество и занапред. Инвестиционните проекти, които предстоят да бъдат изпълнени до края на
програмния период, ще изискват повече управленски и финансови усилия. Повишените изисквания
за собствен финансов принос от страна на общините ще измести настоящия краткосрочен хоризонт
на кредитиране към дългосрочен, което ще позволи на общините да изпълнят качествено проектите си без това да става за сметка на предоставяните от тях услуги.
Изградените партньорства са залог и гаранция за стабилно развитие и занапред:
Съвместната ни работа с ръководството на Оперативните програми има за цел опростяване на процедурите и взаимно подпомагане с оглед успешната реализация на общинските
проекти;
Партньорството ни с Националното сдружение на общините в Република България е насочено към подобряване на нормативната среда на общинското кредитиране и създаването на стимули за групи общини за ползване на ресурсите на ФЛАГ;
Дългосрочното ни сътрудничество с Управляващата банка дава на нашите клиенти сигурността и качеството на обслужване на първокласна банка като Уникредит Булбанк,
В лицето на Европейската банка за възстановяване и развитие сме намерили дългогодишен партньор с изключително богат международен опит в областта на проектното финансиране.
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През 2010 г. заедно с общините ще продължим да търсим начини продуктите ни да бъдат още потърсени, полезни и достъпни за всяка българска община, като общата ни цел е успешно инвестиране на публичните средства в проекти, носещи ползи за местната общност.

Емил Савов
Изпълнителен директор
Април 2010 г.
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Отчет за дейността на фонд ФЛАГ ЕАД за 2009 г.

1. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ
Кредит за изпълнение на инвестиционен проект
През 2009 г. интересът към отпускането на кредити за изпълнение на проект е най-значителен. ФЛАГ е одобрил общо 58 кредита на стойност над
70 млн. лв. за успешно реализиране на проекти по Оперативна програма
“Регионално развитие 2010—2013 г.” (ОПРР) и Оперативна програма
“Околна среда 2010—2013 г.” (ОПОС). Нуждите на общините от привлечен
ресурс на етап изпълнение на инвестиционен проект, финансово
подкрепян от фондовете на ЕС, са по-разнообразни и затова и ФЛАГ
предоставя кредити със следното предназначение:
допустими разходи

по

проекти, финансирани

изцяло

от

фондовете на ЕС – в този случай ФЛАГ предоставя мостово краткосрочно
или

дългосрочно

кредитиране,

предназначено

за

разплащане

с

изпълнителите, които впоследствие се възстановяват от Управляващия
орган чрез междинни и финално плащания към общината. Главниците по
кредита са за сметка на постъпленията от договора за безвъзмездна
помощ, а разходите за лихви и такси са за сметка на общинския бюджет.
недопустими разходи по проекти, финансирани частично от
фондовете на ЕС – като правило това са присъщи и необходими за
проекта разходи, които не се възстановяват от безвъзмездната помощ и
са за сметка на общинския бюджет. Кредитирането е дългосрочно и съобразено с кредитната способност на
общината. Разходите за главници, лихви и такси са за сметка на общинския бюджет.
допустими и недопустими разходи по проекти, финансирани частично от фондовете на ЕС – този тип проекти
постепенно ще станат преобладаващи и типични за общините. Кредитирането е насочено и към двата вида разходи и
по същество се създават два различни договора за кредит по един и същ проект, в зависимост от източника за
финансиране на главниците—договора за безвъзмездна помощ и общинския бюджет

Кредит за изпълнение на проект за техническа помощ
ФЛАГ отпуска кредити за изпълнение на проекти за техническа помощ по Оперативните програми, които подпомагат
разработването на инвестиционни проекти. През 2009 г. 11 проекта за техническа помощ са одобрени за финансиране
от ФЛАГ. Специфично условие при кредитите за техническа помощ е, че размерът на кредита не може да надхвърля
25% от стойността на целия проект, както и сумата от 450 хил. лв. Главницата по кредита е за сметка на постъпленията
от Договора за безвъзмездна помощ, а разходите за лихви и такси са за сметка на общинския бюджет.

Кредит за подготовка на проектни предложения
ФЛАГ предоставя краткосрочни кредити (със срок на погасяване до 12 месеца) за подготовка на проектни предложения
на общини, като отпуска средствата за финансиране единствено на допустимите разходи по смисъла на подготвяните
проектни предложения по съответната ОП/ПРСР. Подобен тип кредити са строго съобразени с кредитната способност
на общината и допълват недостига от собствени средства. Разходите за главници, лихви и такси са за сметка на
общинския бюджет. Максималният размер на кредита за подготовка на проектно предложение/я е 1 млн. лв. През
2009 г. е предоставен един кредит за подготовката на две проектни предложения по Оперативна програма “Регионално
развитие 2010—2013 г.” и Програма за развитие на селските райони.
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Отчет за дейността на фонд ФЛАГ ЕАД за 2009 г.

2. КРЕДИТНА ДЕЙНОСТ

През първата година на кредитна дейност на фонда в клонове на Управляващата банка са постъпили общо 96 искания
за кредит, като 80 от тях са разгледани на заседания на Съвета на директорите на ФЛАГ. Сключени са общо 67 договора
за кредит, които са представени в таблицата по-долу.
№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

1.

Мадан

ОПРР

"По - добри условия и среда
на обитаване в образователното обслужване, предоставено в село Върбина и района
на СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

997 787,00

600 000,00

7

финансиране на иска- погасен
не за първо междинно плащане

2.

Созопол

ОПРР

„Ремонт на общински път IV98004, в участъка разклон с.
Присад – с. Зидарово”

4 890 354,22

4 401 318,80

10

финансиране на иска- погасен
не за първо междинно и финално плащане

3.

Вълчедръм

ОПРР

"Ремонт и оборудване на I-во
основно у-ще "В. Левски" гр.
Вълчедръм"

627 823,76

534 096,57

9

финансиране на иска- погасен
не за първо междинно и за финално плащане

4.

Карнобат

ОПРР

"Реконструкция на път BGS
2063 с. Венец – с. Крумово
градище, община Карнобат"

4 218 850,40

1 500 000,00

11

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но плащане

5.

Сандански

ОПРР

4 996 481,71

1 500 000,00

12

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но плащане

6.

Тервел

ОПРР

„Обновяване на детските
заведения в гр. Тервел”

1 026 746,98

803 546,58

10

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но и за финално плащане

7.

Златоград

ОПРР

„Реконструкция, ремонт и
внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ
„В. Левски”, Златоград, СОУ
„Св. Княз Борис I” с. Старцево,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
с. Долен”

992 724,04

250 000,00

12

финансиране на иска- обслужва
не за второ междин- се редовно
но плащане

8.

Главиница

ОПРР

"Ремонт и внедряване на
мерки за енергийна ефективност на ОУ "Иван Вазов", с.
Зафирово"

997 760,64

525 000,00

6

рефинансиране на
погасен
собствени средства
на общината и финансиране на искане за
финално плащане

9.

Кирково

ОПРР

"Основен ремонт на спортна
зала към СОУ "Отец Паисий"Кирково"

920 988,47

636 790,00

6

рефинансиране на
погасен
собствени средства
на общината и финансиране на искане за
финално плащане

10.

Мездра

ОПРР

"Подкрепа за устойчиво и
интегрирано местно развитие
чрез реконструкция на общински път. Път VRI 1143 -/III103/

4 142 760,83

1 948 547,96

7

финансиране на иска- погасен
не за финално плащане

"Рехабилитация на път IV10903 Мелник-КърнановоРожен от км. 0+000 до км.
6+000"

Размер на одобреРазмер на
Срок на
ния бюджет на
одобрения от кредипроекта/бюджет на
та в
СД кредит
ПП
месеци
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Цел на
предоставения
к редит

Статус

№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

11.

Мездра

ОПРР

"Осигуряване на подходяща
образователна инфраструктура
за основното и средно образование и предучилищния процес
на територията на община Мездра"

4 268 640,26

3 500 000,00

10

финансиране на иска- обслужва
не за второ междин- се редовно
но и за финално плащане

12.

Каолиново

ОПРР

"Енергоефективна реконструкция на ОУ "Хр. Смирненски" с.
Пристое и ОУ "Г. Ст. Раковски" с.
Климент"

970 523,30

378 497,48

5

финансиране на иска- погасен
не за второ междинно плащане

13.

Искър

ОПОС

"Техническа помощ за подготовка на инв. проек
"Доизграждане, реконструкция
и рехабилитация на ВиК мрежа
и изгражданена пречиствателна
станция за отпадъчни води - гр.
Искър"

1 424 400,00

332 000,00

13

финансиране на иска- обслужва
не за второ междин- се редовно
но плащане

14.

Борино

ОПОС

"Проектиране на интегрална
ВиК система и ПСОВ в село
Борино, област Смолян"

747 207,14

183 986,75

16

финансиране на искане за първо междинно плащане

15.

Враца

ОПРР

"Създаване и гарантиране на
висококачествени общиствени
места чрез обновяване на част
от образователната инфраструктура на Община Враца"

5 897 684,04

2 000 000,00

8

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но плащане

16.

Габрово

ОПРР

"Осигуряване на ефективна,
общодостъпна и модерна образователна инфраструктура за
устойчиво развитие на община
Габрово"

5 492 732,47

3 000 000,00

7

финансиране на иска- погасен
не за трето междинно плащане

17.

Варна

ОПРР

"Рехабилитация на пътни отсечки в Община Варна"

5 793 216,45

2 400 000,00

9

финансиране на иска- обслужва
не за второ междин- се редовно
но плащане

18.

Варна

ОПРР

"Бъдеще за нашите деца - пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на
Община Варна"

5 950 802,16

1 600 000,00

23

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но плащане

19.

Венец

ОПРР

"Ремонт, внедряване на мерки
за енергийна ефективност в част
от образователните институции
в Община Венец, в подкрепа на
устойчивото местно развитие"

987 473,46

348 263,28

4

финансиране на иска- погасен
не за второ междинно плащане

20.

Лъки

ОПОС

"Техническа помощ за инвестиционен проект Интегрално
управление на твърдите битови
отпадъци на територията на
община Лъки"

131 850,00

32 962,00

10

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но плащане

21.

Симитли

ОПРР

"Осигуряване на ефективна и
рентабилна образователна
инфраструктура в община Симитли чрез прилагане на енергоспестяващи мерки и използване на подходящо оборудване
в образователния процес"

950 593,70

665 415,59

8

финансиране на иска- обслужва
не за първо междин- се редовно
но и финалното плащане

22.

Крумовград

ОПРР

"Обновяване и ремонт и оборудване на ОДЗ"Митко Палаузов" град Крумовград"

948 801,64

400 000,00

4

финансиране на иска- погасен
не за първо междинно плащане

23.

Нови пазар

ОПРР

"Рехабилитация и реконструкция на Път № SHU2113/III - 701,
Хърсово - Нови пазар /Ст. Михайловски - Преселка /II-27/,
участък от км. 0+000 до км.
9+155"

4 994 059,38

1 999 923,07

11

финансиране на иска- обслужва
не за трето, четвърто се редовно
и пето междинни
плащания.

Размер на одобРазмер на
Срок на
рения бюджет на одобрения от кредипроекта/бюджет
та в
СД кредит
на ПП
месеци

8

Цел на
предоставения
к редит

Статус

№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

24.

Стамболово

ОПРР

"Инвестиране в нашето бъдеще
чрез СМР и обновяване на МТБ
на ЦДГ "Звездичка" с. Стамболово"

513 609,59

209 675,00

6

финансиране на искане за финално плащане

25.

Попово

ОПРР

"Интегрално подобряване на
общинската пътна мрежа за подобра достъпност и мобилност
на територията на община
Попово"

4 985 104,40

1 481 000,00

8

финансиране на иска- обслужва се
не за трето междинно редовно
плащане

26.

Попово

ОПРР

"Интегрално подобряване на
културната инфраструктура в
Община Попово за осигуряване
на реален достъп и социално
включване"

5 473 981,77

750 500,00

11

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

27.

Угърчин

ОПОС

"Техническа помощ за инвестиционен проект Доизграждане,
реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПС за отпадъчни води"

920 400,00

103 032,00

10

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

28.

Берковица

ОПРР

"Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община
Берковица"

993 761,75

392 410,00

9

рефинансиране на
обслужва се
собствени средства на редовно
общината и осигуряване на средства за
четвърто междинно
плащане

29.

Дряново

ОПРР

"Саниране, вътрешен ремонт,
реконструкция на отоплението
и вертикалната планировка на
бази "Детелина", "Иглика" към
ЦДГ " Детелина" и детски ясли гр. Дряново"

942 481,07

325 101,86

7

финансиране на четвърто междинно и на
финално плащане

обслужва се
редовно

30.

Своге

ОПОС

"Техническа помощ за подготовка на цялостен проек за
изграждане на ВиК мрежа в гр.
Своге"

916 000,00

209 300,00

14

финансиране на искане за първо междинно плащане

обслужва се
редовно

31.

Своге

ОПРР

"Подобряване на енергийната
ефективност чрез ремонтни
дейности на образователните
институции в гр. Своге"

808 179,86

341 500,00

12

финансиране на искания за първо и второ
междинно плащане

обслужва се
редовно

32.

Велики
Преслав

ОПРР

"Реконструкция и енергоспестяващи мерки на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велики Преслав"

832 725,49

256 285,00

6

финансиране на искане за финално плащане

обслужва се
редовно

33.

Каспичан

ОПРР

"Рехабилитация на път IV-20058
"Каспичан-Марково и IV-20059
Плиска-Върбане"

839 550,72

332 705,11

13

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

34.

Гоце Делчев

Подг.
на 2
предл.

По мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката
в селските райони”, „Програма
за развитие на селските райони
2007 – 2013 г.”.

150 791,00

12

финансиране на подготовка на два проекта

обслужва се
редовно

35.

Гоце Делчев

ОПРР

"Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на
територията на Община Гоце
Делчев"

4 807 873,78

1 851 212,62

16

финансиране на искания за второ и трето
междинни плащания

обслужва се
редовно

36.

Неделино

ОПРР

"Подобряване на енергийната
ефективност и модернизация
на образователната инфраструктура в община Неделино"

994 000,00

498 724,00

11

финансиране на иска- обслужва се
не за трето междинно редовно
и за финално плащане

37.

Ловеч

ОПРР

"Реконструкция, обновяване и
оборудване на учебни заведения в община Ловеч"

5 989 676,35

2 333 160,00

9

финансиране на искания за трето и четвърто междинно плащане

Размер на одобРазмер на
Срок на
рения бюджет на одобрения от кредипроекта/бюджет
та в
СД кредит
на ПП
месеци

9

Цел на
предоставения
к редит

Статус

просрочен

обслужва се
редовно

№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

38.

Ловеч

ОПРР

"Рехабилитация на общинска
пътна мрежа – Път LOV 2074 /
Българене-Севлиево/ Малиново-Стефаново от 0+000 до
0+190 км, от 1+580 км до 5+210
км и Път LOV 2075/ІІІ-3505,
Казачево-Стефаново/Българене-/ІІ-35/ от 0+000 км
до 3+200 км от 5+065 до 6+560
км”

4 879 125,29

1 000 000,00

4

финансиране на иска- погасен
не за четвърто междинно плащане

39.

Аксаково

ОПРР

"Ремонт и рехабилитация на
общински пътища VAR1023/Аксаково-Игнатово-Слънчево"

4 972 980,37

1 532 584,00

13

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

40.

Аксаково

ОПРР

"Обновяване и преоборудване
на образователна инфраструктура на територията на община
Аксаково"

5 705 974,02

850 000,00

13

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

41.

Перник

ОПОС

"Канализация на гр. Перник"

35 077 900,00

3 000 000,00

20

финансиране на искане за второ междинно плащане

42.

Лясковец

ОПРР

"Подобряване на общинската
пътна мрежа в Лясковец"

3 989 104,53

1 220 000,00

8

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

43.

Търговище

ОПРР

"Рехабилитация на общински
пътища и осигуряване на интегрално развитие и териториално
сближаване на Община Търговище"

4 099 109,20

2 000 000,00

7

финансиране на искане за четвърто междинно плащане

44.

Лясковец

ОПРР

"Подобряване на общинската
пътна мрежа в Лясковец" недопустими разходи

3 989 104,53

778 600,00

84

финансиране на недо- обслужва се
пустими разходи по
редовно
проекта

45.

Харманли

ОПРР

"Рехабилитация на общински
път "НКV-1214-разклон на път
III-503/с. Иваново-с. Върбово/
до с. Славяново, км.0+000 до
км. 7+000"

4 731 886,06

1 499 425,00

12

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

46.

Средец

ОПРР

"Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в община Средец”

997 488,00

410 914,97

6

финансиране на иска- обслужва се
ния за второ междин- редовно
но и финално плащане

47.

Карлово

ОПРР

"Рехабилитация и реконструкция на общински път № PDV
1070/I-6/ Кърнаре-Христо Даново”

2 661 652,30

900 000,00

8

финансиране на иска- обслужва се
не за първо междинно редовно
плащане.

48.

Свиленград

ОПРР

"Европейски дом за нашите
деца”

1 483 691,70

319 798,78

4

финансиране на искане за финално плащане

49.

Смолян

ОПРР

"Подкрепа за устойчиво развитие на Община Смолян чрез
модернизация на образователни институции и въвеждане на
мерки за енергийна ефективност”

5 033 499,02

3 000 000,00

7

финансиране на иска- обслужва се
не за първо междинно редовно
плащане

50.

Бяла (Русе)

ОПОС

"Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект
за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в гр. Бяла, обл.
Русе”

1 072 320,00

268 000,00

8

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

Размер на одобРазмер на
Срок на
рения бюджет на одобрения от кредипроекта/бюджет
та в
СД кредит
на ПП
месеци

10

Цел на
предоставения
к редит

Статус

обслужва се
редовно

обслужва се
редовно

обслужва се
редовно

№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

51.

Сопот

ОПОС

"Комплексно пречистване на
водите на гр. Сопот чрез реконструкция и моделнизация на
канализационните мрежи и
съоръжения, подмяна на водопреносната мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основон водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот,
строителство но ПС за питейни
води и ПС за отпадни води с
довеждащ колектор"Етап 1 Изграждане на ПС"

18 112 200,00

3 500 000,00

12

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

52.

Сопот

ОПОС

"Подготовка на проект
"Комплексно пречистване на
водите на гр. Сопот чрез реконструкция и моделнизация на
канализационните мрежи и
съоръжения, подмяна на водопреносната мрежа, изграждане на нов резервоар за питейна вода и основон водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот,
строителство но ПС за питейни
води и ПС за отпадни води с
довеждащ колектор" Етап 2 Изграждане на реконструкция и
модернизация на ВиК мрежата"

820 000,00

200 000,00

8

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

53.

Аврен

ОПОС

"Реконструкция и модернизация на ГПОСВ, канализацията и
водоснабдителната мрежа и
водоснабдяване на община
Аврен"

1 487 955,32

350 227,66

12

финансиране на искания за второ и трето
междинно плащане

54.

Пещера

ОПРР

"Ремонт и модернизация на
общински учебни и детски
заведения в Община Пещера"

4 704 686,11

1 000 000,00

9

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

55.

Димово

ОПРР

"Осигуряване на ефективна
образователна инфраструктура
в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”,
община Димово в подкрепа на
местното развитие"

713 767,63

465 230,00

7

финансиране на искане за финално плащане

обслужва се
редовно

56.

Белослав

ОПОС

"Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води"

21 675 497,00

2 000 000,00

17

финансиране на искане за седмо междинно плащане

обслужва се
редовно

57.

Златарица

ОПРР

"Проект за обновление на СОУ
„Св. Св. Кирил и Методий” в гр.
Златарица - по-добро училище
за нашите деца"

944 245,60

590 889,45

7

финансиране на иска- обслужва се
ния за четвърто меж- редовно
динно и за финалното
плащане

58.

Попово

ОПРР

"Ремонт, обновяване и енергийна ефективност на част от
материалната база на образователната инфраструктура в
община Попово в подкрепа на
устойчивото градско развитие и
социално включване”

4 893 375,41

1 150 000,00

11

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

59.

Тутракан

ОПРР

"Подобряване на местната
образователна инфраструктура
на община Тутракан, чрез обновяване и модернизиране на
двете детски градини ОДЗ
„Полет” и ЦДГ „Славянка” и
преоборудване на техните
кухни”

908 937,55

470 000,00

9

финансиране на иска- обслужва се
не за първо междинно редовно
плащане

Размер на одобРазмер на
Срок на
рения бюджет на одобрения от кредипроекта/бюджет
та в
СД кредит
на ПП
месеци

11

Цел на
предоставения
к редит

Статус

неусвоен

№

Име на клиента

ОП

Име на проекта

60.

Борово

ОПОС

"Техническа помощ - Интегриран проект за управление на
водите на територията на гр.
Борово"

739 883,00

184 000,00

11

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

61.

Велики
Преслав

ОПОС

"Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект
за подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в град Велики
Преслав”

1 103 520,00

220 000,00

11

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

62.

Стара Загора

ОПРР

"Реконструкция и рехабилитация на път IV66037 село Калояновец-село Ловец"

4 767 639,01

1 400 000,00

5

финансиране на иска- обслужва се
не за първо междинно редовно
плащане и искане за
финално плащане

63.

Ябланица

ОПРР

"Осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна
инфраструктура на СОУ „Васил
Левски” гр. Ябланица и ЦДГ
„Райна Княгиня”, гр. Ябланица"

996 635,30

518 844,59

6

финансиране на иска- обслужва се
ния за трето междин- редовно
но и финално плащане

64.

Лозница

ОПРР

"Обновяване и еоборудване на
образователна инфраструктура
на територията в община Лозница за осигуряване на качествено образование и социално
включване"

949 851,74

480 000,00

7

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
и за финално плащане

65.

Главиница

ОПОС

"Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница"

9 603 030,00

1 000 000,00

20

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

66.

Котел

ОПОС

"Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците в община Котел”

799 920,00

190 000,00

13

финансиране на иска- обслужва се
не за второ междинно редовно
плащане

67.

Каспичан

ОПРР

"Изграждане на модерна и
рентабилна образователна
инфраструктура на територията
на Община Каспичан”

3 422 427,42

550 000,00

18

финансиране на иска- обслужва се
не за първо междинно редовно
плащане

Размер на одобРазмер на
Срок на
рения бюджет на одобрения от кредипроекта/бюджет
та в
СД кредит
на ПП
месеци

Цел на
предоставения
к редит

Статус

Общата сума на сключените договори за кредит през 2009 г. е 69,8 млн. лв., които са в подкрепа на осъществяването на
проекти на обща стойност 246,7 млн. лв. Усвоените средства по сключени договори за кредит възлизат на 65,7 млн. лв.,
а погашенията по сключени договори за кредит са 17,3 млн. лв.
През 2009 г. са сключени 62 анекса на 31 договора за кредит основно в частта на графика за погасяване. Основната причина за исканите промени от общините в погасителния план по договорите за кредит с ФЛАГ е забавянето на плащанията по проекта от страна на Управляващия орган на съответната Оперативната програма.
В края на 2009 г. общините Главиница, Кирково, Крумовград, Мадан, Вълчедръм, Мездра (пътна инфраструктура), Каолиново, Созопол, Ловеч (пътна инфраструктура), Венец и Габрово погасиха изцяло кредитите си към фонда на обща
стойност 13.7 млн. лв.
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3. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
3.1. Отчет за всеобхватния доход за 2009 г.
2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

4,785

1,067

28

2

(979)

0

3,834

1,069

(319)

(92)

(19)

(2)

Други оперативни разходи

(361)

(306)

ПЕЧАЛБА ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

3,135

669

313

67

2,822

602

0

0

2,822

602

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
Приходи от лихви
Други приходи от дейността, нетно
Финансови разходи за лихви и такси

НЕТНИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
ДРУГИ ПРИХОДИ/ РАЗХОДИ
Разходи за персонал
Разходи за амортизация

Разход за данъци върху печалбата

НЕТНА ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД, НЕТНО ОТ ДАНЪЦИ

Приходи от лихви
Приходите от лихви на ФЛАГ за 2009 г са в размер на 4,785 хил. лв. Основният дял от 3,570 хил, лева са генерирани от
откривани през 2008 г. и 2009 г. срочни депозити по сметки в български търговски банки, чрез които са инвестирани
част от средствата от получените парични вноски на акционерния капитал. Останалите 1,215 хил. лева са генерирани от
кредити, отпуснати към общини за изпълнение на проекти по Оперативните програми.
2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

Приходи от лихви по кредити, отпуснати от ФЛАГ към общини

1,215

0

Приходи от лихви по депозити

3,570

1,067

Общо приходи от лихви

4,785

1,067

Финансови разходи
Финансови разходи на ФЛАГ за 2009 г. са в размер на 979 хил. лв. 246 хил, лева са генерирани от такси и комисионни
към финансови институции, които обслужват работата на ФЛАГ. 656 хил. лева са генерирани от лихви по заеми, отпуснати от ЕБВР на ФЛАГ ЕАД.

Разходи за лихви
Разходи за валутни операции
Разходи за такси и комисионни

Общо финансови разходи
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2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

656

0

77

0

246

0

979

0

Разходи за персонал
2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

Възнаграждения на членове на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор

108

69

Възнаграждения на персонала и социално осигуряване

211

23

319

92

Общо разходи за персонал

Други оперативни разходи
2009 г.
В хил. лв.
Юридически услуги - ЕБВР

2008 г.
В хил. лв.

109

Наем

99

29

Консултантски услуги

58

226

Счетоводни и одиторски услуги

26

9

Разходи за материали

16

Компютърна поддръжка

7

Комуникации

5

Медии

3

Преводи

3

Социални

2

Застраховки

2

Други

Общо други оперативни разходи

3

31

39

361

306

Разход за данъци върху печалбата

Данъчна печалба по данъчна декларация
Текущ разход за данъци

2009 г.
В хил. лв.
3,116

2008 г.
В хил. лв.
693

311

69

2

(2)

313

67

3,135

669

315

67

(2)

0

313

67

Отсрочени данъци върху печалбата свързани с:
- възникване на временни разлики

Разход за данъци върху печалбата отчетен в отчета за доходите
Равнение на разхода за данъци върху печалбата определен спрямо счетоводния резултат
Счетоводна печалба за годината
Данък, изчислен при номинална данъчна ставка от 10%
Данъчни ефекти от непризнати суми

Разход за данъци върху печалбата отчетен в отчета за доходите
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3.2. Отчет за финансовото състояние

31 декември 2009

31 декември 2008

В хил. лв.

В хил. лв.

0

0

66,489

30,620

5

52

42

57

1

2

48,508

0

115,045

30,731

51,574

0

57

38

258

72

3

19

51,892

129

60,000

30,000

60

0

3,093

602

63,153

30,602

115,045

30,371

АКТИВИ
Вземания по записани дялови вноски
Парични средства и парични еквиваленти
Вземания и предплатени разходи
Оборудване и други дълготрайни активи
Активи по отсрочени данъци
Предоставени заеми

СУМА НА АКТИВИТЕ
ПАСИВИ
Задължения по заем с ЕБВР
Задължения към персонала и за социално осигуряване
Задължения за данъци
Други задължения
СУМА НА ПАСИВИТЕ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен акционерен капитал
Законови резерви
Неразпределена печалба

СУМА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
СУМА НА ПАСИВИТЕ И СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Парични средства и еквиваленти
Наличните към 31.12.2009 г. парични средства са по текущи и депозитни сметки на фонда в Райфайзенбанк АД и Уникредит Булбанк АД.

Краткосрочни депозити в банки, в лева и с оригинален матуритет до 3 месеца
Разплащателни сметки в банки в лева

Общо парични средства

2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

64,911

30,299

1,578

321

66,489

30,620

Предоставени заеми
Необезценени активи
Кредити към общини към 31.12.2009 г.
Кредити към общини към 31.12.2008 г.

Обезценени активи

48,508
-
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Провизии

-

-

-

-

Обща балансова стойност
В хил. лв.
48,508
-

Задължения по Заемни споразумения с Европейската банка за възстановяване и
развитие
2009 г.
В хил. лв.

2008 г.
В хил. лв.

Задължения по заем към ЕБВР

51,574

-

Общо

51,574

-

Задълженията на ФЛАГ към Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) са по силата на Заемно споразумение, сключено на 22.12.2008 г. Горният лимит на заема е 35,000 хил. евро (68,454 хил. лв.). Срокът на заема е 15 години,
с 3 години гратисен период. Договореният лихвен процент е на база шестмесечен EURIBOR плюс марж, вариращ от
2.25% до 2.75%, в зависимост от наличието на лоши кредити.
Към 31.12.2009, ФЛАГ е усвоил 26,619 хил. евро (52,061 хил. лева) от предоставения ресурс. Разликата между усвоения
ресурс и балансовата стойност към 31.12.2009 е вследствие на начислени лихви и разсрочени такси по договора.
На 03.07.2009 г. е подписан втори договор за заем между фонда и Европейска банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР), като срокът на заема е 12 години, с 2 години гратисен период. Размерът на втория заем, който ЕБВР ще отпусне
на ФЛАГ е с горен лимит от 35,000 хил. евро (68,454 хил. лв.).

Собствен капитал
Акционерен капитал
Към 31.12.2009 г. регистрираният дружествен капитал на “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД възлиза на 60,000 хил. лв., разделен на 60 хиляди акции на стойност 1,000 (хиляда) лева всяка.
Фонд Резервен
ФЛАГ е задължен да формира фонд Резервен, съгласно изискванията на Търговския закон, чл. 246, ал. 2, т. 1 в
размер на 10 на 100 от нетния годишен приход. Към 31.12.2009 г. размерът на средствата във фонд Резервен е 60 хил.
лева.
Неразпределена печалба от минали години
Към 31.12.2009, размерът на неразпределена печалба е 3,093 хил. лева, формиран от нетен приход за 2009 г.
от 2,822 хил. лева и неразпределена печалба от 2008 в размер на 271 хил. лева.
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3.3. Отчет за паричните потоци
2009

2008

В хил. лв.

В хил. лв.

Парични потоци от оперативна дейност
Получени лихви по депозити в банки

3,026

845

Плащания на доставчици

(342)

(345)

Плащания на персонала и за социалното осигуряване

(286)

(60)

Други постъпления / (плащания), нетно

(404)
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Нетни парични потоци от оперативната дейност

1,994

457

Покупки на оборудване и други дълготрайни активи

(4)

(59)

Нетни парични потоци изполвани в инвестиционната дейност

(4)

(59)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност
Заем от ЕБВР

51,984

Вноски по основен акционерен капитал

30,000

Заеми предоставени на общини

(65,744)

Заеми погасени от общини

17,283

Приходи от лихви и такси

1,197

Финансови разходи

(1,385)

Нетни парични потоци от финансовата дейност

33,335

Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

35,325

398

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода

30,398

30,000

65,723

30,398

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода

3.4. Отчет за промените в собствения капитал
Неразпределена печалба

Салдо на 31.12.2008 г.

30,000

602

1.Акционерен капитал , подлежащ на регистрация

30,000

-

-

30,000

2.Разпределения на печалба от 2008

(331)

60

(271)

3.Печалба от оперативна дейност

2,822

Салдо на 31.12.2009 г.

60,000

3,093

Резерви

Общо собствен капитал
В хил. лв.

Основен капитал

30,602

2,822
60

63,153

3.5. Финансови съотношения
Показатели

Изисквания

Съотношение покритие на дълга

не по-малко от 1,2

17.29%

Оперативно съотношение—Оперативни разходи/Брутен оперативен доход

не по-малко от 1,2

14.5%

Просрочени кредити/Общо кредити преди провизии

не повече от 10%

0.4%

Дял на заемни средства и акционерен капитал от кредитния ресурс

не повече от 7:3
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Резултати на ФЛАГ за
2009 г.

4.6 : 5.4
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6. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Зад отпуснатите кредити и постигнатите финансовите резултати от ФЛАГ стои упоритата работа и вложените усилия
на екип от експерти. Служителите на фонда са организирани в три дирекции

- ”Проекти и мониторинг”,

“Кредитиране” и “Финанси и управление на риска”. Всяка една от дирекциите е с ясно изразени отговорности и участие при изготвяне на мотивирани предложения до Съвета на директорите на ФЛАГ относно всяко постъпило искане
за кредит.
В началото на 2009 г. фондът разполага с основния си персонал с подходяща квалификация с оглед стартирането на
кредитната дейност. С нарастването на исканията за кредити възникна необходимостта от увеличаване и преструктуриране на персонала с оглед оптимизацията на дейността на фонда. През годината са проведени няколко обучения
на служителите по общински бюджети, оценка на общинския кредитен потенциал, изчисляване на нетен оперативен
остатък и обществени поръчки. Експерти от трите дирекции взеха активно участие при разработването на Бизнес
програмата на дружеството за 2010 г.
През 2009 г. представители на ФЛАГ взеха участие в срещи и семинари, на които представиха фонда и проведоха консултации със заинтересовани общини относно процеса на кандидатстване за кредит пред фонда. При срещи с представители на общини в офиса на фонда, експерти от трите дирекции разгледаха конкретните параметри на проектите в
процес на изпълнение и на подготвените проектни предложения и дадоха насоки за попълването на формулярите и
изискуемите документи. През разглеждания период в рамките на фонда са подготвени информационни материали за
дейността на дружеството и предлаганите продукти, основна част от които са разпространени в рамките на презентации за фонд ФЛАГ на семинари и срещи, организирани от Националното сдружение на общините в България.

Организационна структура
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7. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
В хода на своята кредитна дейност фондът е изложен на различни финансови рискове.
Тези рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да могат да
бъдат управлявани и да се избягва концентрирането на неоправдан риск.

Структура за управление на рисковете
Съвет на директорите – определя основните насоки на политиката и механизмите за управление на активите и пасивите на фонда и респективно на рисковете свързани с тях, като включително прави периодично преглед на
тези политики с оглед евентуална необходимост от промени и доразработване в отговор на настъпили промени в стопанската среда, дейността и структурата на баланса на фонда.
Изпълнителен директор – организира и ръководи процеса на разработване и приложение на вътрешни
правила, методики и процедури, свързани с текущото наблюдение и управление на всеки вид финансов риск.
В структурата на фонда са предвидени две дирекции, чиито функции и отговорности са пряко свързани с
управлението на отделните видове финансов риск:
Дирекция „Финанси и управление на риска” – нейните функции обхващат: проучване и анализ на финансовите пазари във връзка със заемането на средства и изготвянето на предложения към Изпълнителния директор за
сключване на договори в тази област; прогнозиране и анализ на необходимостта от ресурси за реализиране на специфичните цели на дейността на фонда; текущо управление на паричните потоци и ликвидността на фонда; разработване
на политики и методики за управление на кредитния портфейл и рискови лимити, както и за текущ контрол по прилагането на стратегията и политиките, приети от Съвета на директорите в тази област; текущ контрол върху изпълнението
на дейностите, възложени на управляващата банка и другите банки партньори.
Дирекция “Кредитиране” - приема предложения за кредитиране на проекти, прави оценка на основата на
определените лимити, предлага ценовите параметри на кредита и изготвя мотивиран доклад относно поисканото финансиране, извършва проучвания на пазара и анализи за целите на кредитната дейност на фонда, както и подготвя проекти на методологии и указания във връзка с кредитната дейност на фонда и подготвя планове и отчети за мониторинг
на дейността на управляващата банка в изпълнение на ангажиментите относно финансирането на проекти със средства
на фонда.
Дирекция „Проекти и мониторинг” – оценка на риска на изпълнението на проекта при разглеждане на
искането за кредит, както и всички дейности по текущо наблюдение, анализи и проверки на текущото изпълнение на
проектите, финансирани от ФЛАГ.
Вътрешен одитор – функциите на одитора включват основно контрол върху управленските процедури и
тяхната адекватност относно характера на дейността, оценка на процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени във фонда и одит на процедурите, обезпечаващи кредитния процес и взаимоотношенията с
Управляващата банка.
Управляваща банка— през 2009 г. администрирането на кредитния процес е подпомагано от Уникредит
Булбанк, избрана чрез конкурс през 2008 г. за Управляваща банка. Една от основните функции на банката е подпомагане на фонда при управлението на финансовите рискове. През годината банката предоставя становища на фонда по постъпили искания за кредит от общини като оценява тяхната кредитната им способност и риска за изпълнение на съответния проект.
През октомври 2009 г. Съветът на директорите одобри първи вариант на Вътрешна процедура по оценка и управление
на риска от дейността, насочена към оптимизиране възвръщаемостта на кредитния портфейл на ФЛАГ чрез реалистична оценка на надбавката за риск.
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Основни видове риск
Кредитен риск
Кредитен риск е рискът, при който клиентите/контрагентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите
на фонда суми в предвидения/договорен срок. В края на 2009 г. остатъкът на задълженията на общините към Флаг е
бил 45,1 млн. лева.
Управлението на кредитния риск през 2009 г. се осъществява от Дирекция „Кредитиране” и се наблюдава едновременно от Изпълнителния директор и от Съвета на директорите. Функцията по управление на кредитния риск е осигуряване
прилагането на подходяща инвестиционна политика по отношение на притежаваните финансови средства и респективно - съответствието на тази политика със свързаните процедури и контроли за текущо наблюдение на съответния кредит, депозит или вземане.
Рисковата кредитна експозиция се управлява чрез текущ анализ на способността на контрагентите/обслужващите банки
да спазват договорните си задължения по плащане на лихвите и главниците, а и чрез поставяне на подходящи кредитни ограничения. Паричните депозити се правят в първокласни банки с добра репутация на българския пазар. Допълнително, текущо се наблюдава за наличие на концентрация на вземания в определен контрагент, и в случай на установяване на такава – съответният контрагент подлежи на специален текущ надзор.

Пазарен риск
Пазарният риск е рискът от негативното движение на лихвените проценти, валутните курсове между различните валути
и на пазарната цена на ценни книжа и другите финансови инструменти.

Лихвен риск
Лихвен риск е вероятността от потенциално изменение на нетния приход от лихви или нетния лихвен марж (разлика
между брутен лихвен доход и брутен лихвен разход) и пазарната стойност на собствения капитал, поради изменение на
общите пазарни лихвени равнища.
През 2009 г. фондът не е изложен на съществени лихвени рискове поради ниските стойности на 6 м. EURIBOR, който е
основен както за обслужването на финансовите задължения на фонда, така и за ценовата му политика. Изпълнителният
директор следи текущо лихвения риск и разработва мерки за покриването и поддържането му в допустимите граници и
лимити.
Таблицата по-долу обобщава лихвената структура и рискова експозиция на фонда.
С фиксиран лихвен %

С плаващ лихвен %

Безлихвени

Общо
В хил. лв.

Към 31 декември 2009
Финансови активи
Парични средства
Предоставени заеми

66,489
66,489

Финансови пасиви
Задължения по заем ЕБВР
Към 31 декември 2008
Финансови активи
Парични средства
Вземания от контрагенти

48,508
48,508

66,489
48,508
114,997

51,574
51,574

51,574
51,574

30,620
30,620

Финансови пасиви
Задължения към контрагенти
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3
3

30,620
3
30,623

19
19

19
19

Валутен риск
Валутният риск е риск от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото
състояние и паричните потоци на фонда в резултат на открити валутни позиции. Неговата политика е финансовите активи и пасиви да са изцяло деноминирани в евро или лева. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото операциите
на фонда не съдържат валутен риск.

Ликвиден риск
Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фонда да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да бъдат понесени неприемливи загуби.
Съответствието и контролираното несъответствие на падежните срокове и лихвените проценти на финансовите активи
и пасиви е основен въпрос на управлението на ликвидността на фонда. Несъответствието в матуритетната структура
потенциално увеличава рентабилността, но също и увеличава риска от загуби. Падежните срокове на активите и пасивите, както и способността за заместване на приемлива цена на лихвените задължения в момента на техния падеж, са
важни фактори при оценката на ликвидността на фонда и влиянието на промените в лихвените проценти. През 2009 г
контролът и следенето на общата ликвидност на фонда се извършва от Изпълнителния директор.
В таблицата по-долу е направен анализ на брутните недисконтирани парични потоци, свързани с финансовите активи и
пасиви на фонда, групирани по остатъчен срок до падежа:
1-3 месеца

4-12 месеца

Над 1 година

Общо
В хил. лв.

Към 31.12.2009 г.
Финансови активи
Парични средства и парични еквиваленти

66,489

-

-

66,489

5

-

-

5

Предоставени заеми

14,991

26,138

7,379

48,507

Общо финансови активи

81,485

26,138

7,379

115,002

Задължения по заем с ЕБВР

-

-

52,615

52,615

Общо финансови пасиви

-

-

52,615

52,615

Вземания и предплатени разходи

Финансови пасиви

Към 31.12.2008 г.
Финансови активи
Парични средства и парични еквиваленти

30,727

Вземания от контрагенти
Общо финансови активи

30,727

-

-

3

3

30,727

-

3

30,730

Финансови пасиви
Задължения към контрагенти

19

Общо финансови пасиви

-

19

19
-

19

Управление на собствения капитал
Основните цели на фонда при управлението на собствения капитал са насочени към поддържане на неговото ниво в
размер, достатъчен за развитие на дейността му и постигане на целите, заложени със създаването му – подкрепа усилията на българските общини в подготовката и успешното изпълнение на проекти, съфинансирани от програмите на Европейския съюз за модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и създаване на устойчиви икономически и социални структури.
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Отчет за дейността на фонд ФЛАГ ЕАД за 2009 г.

8. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
На свое заседание на 26.03.2010 г. Съветът на директорите на ФЛАГ одобри Доклада за дейността, Годишния финансов
отчет и Доклада на независимия одитор „БДО България” ООД .
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Общини, финансирани от ФЛАГ през 2009 г.

Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД
Адрес: ул. „11-ти август” № 1
1000 София
тел./факс: 02/986 79 40, 989 60 02,
988 42 12, 490 01 86, 490 01 87

www.flag-bg.com
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