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Subjekt Datum výpočtu: 02.06.2014 k 31.12.2013

Chomutov IČ: 261891

PTD = 0,586 % Velmi nízké riziko B
Komentář

2013 Celkový rozpočet se jeví stabilní.

2012 Problémy s vyrovnaností rozpočtu, vyšší deficit celkového rozpočtu.

2013 Výdaje provozní části rozpočtu mají dobré pokrytí provozními příjmy.

2012 Výdaje provozní části rozpočtu mají dobré pokrytí provozními příjmy.

2012/2013 Snížení podílu neinvestičních dotací na provozních příjmech

2013 Nižší podíl neinvestičních dotací na provozních příjmech

2012/2013 Zvýšení celkového hospodářského výsledku na obyvatele

2012/2013 Zvýšení okamžité likvidity obce

2013 Vysoká okamžitá likvidita obce.

2012 Vysoká okamžitá likvidita obce.

2013 Vysoká pohotová likvidita obce.

2012 Vysoká pohotová likvidita obce.

2012/2013 Zvýšení míry oddlužení bankovních úvěrů

2012/2013 Snížení podílu dluhové služby na provozních příjmech

2013 Nižší podíl dluhové služby na provozních příjmech

2012/2013 Krytí dluhové služby se zvýšilo

2013 Vyšší krytí dluhové služby

2012 Vyšší krytí dluhové služby

2013 Vyšší míra nezaměstnanosti v regionu

2013 Podprůměrný počet podnikatelských subjektů na 100 obyvatel v regionu

2013 Kompletní infrastruktura a vybavenost města (obce)

2013 Vysoká zadluženost obce v přepočtu na obyvatele

Hodnocení

Posuzovaná obec (posuzované město) převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují
velmi dobrou finanční stabilitu, která není výrazně ovlivněna negativními ekonomickými podmínkami a okolním
prostředím regionu.

Únosné zadlužení obce

Maximální objem cizích zdrojů 1 001 201 tis. Kč

Maximální volná střednědobá úvěrová kapacita k 31.12.2013 262 320 tis. Kč
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UKAZATELE STATICKÉ 2011 2012 2013
Podíl celkových příjmů k celkovým výdajům v % 88,37 72,67 154,40

Podíl provozních příjmů k provozním výdajům v % 173,46 161,97 172,49

Podíl neinvestičních dotací k provozním příjmům v % 43,48 16,13 11,21

Podíl příjmů z prodeje majetku k provozním příjmům v % 6,83 3,00 2,86

Podíl HV z hospodářské činnosti k celkovým nákladům HČ v %

Podíl celkového HV k provozním příjmům v % 41,54 50,29 56,09

Podíl celkového HV k dotacím v % 53,52 116,00 81,78

ROE v % 5,13 5,74 6,64

Podíl EBIT k celkovým aktivům v % 4,73 5,01 5,73

Celkový HV v přepočtu na 1 obyvatele v tis. Kč 5,67 6,55 7,98

Okamžitá likvidita 2,30 9,77 27,04

Běžná likvidita 2,39 10,32 27,49

Doba obratu pohledávek ve dnech 55,35 110,42 91,46

Doba obratu zásob ve dnech 0,04 0,05 0,04

Celková zadluženost v % 6,74 11,30 11,12

Finanční nezávislost v % 93,26 88,70 88,88

Míra oddlužování cizích zdrojů v % 71,02 45,05 53,12

Míra oddlužování bankovních úvěrů v % 150,43 72,10 87,22

Podíl dluhové služba k provozním příjmům v % 0,46 1,10 0,50

Krytí dluhové služby v % 9 007,94 4 583,75 11 109,79
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UKAZATELE DYNAMICKÉ (VÝVOJ) 2011/2012 2012/2013
Podíl celkových příjmů k celkovým výdajům v % -17,80 112,50

Podíl provozních příjmů k provozním výdajům v % -6,60 6,50

Podíl neinvestičních dotací k provozním příjmům v % -62,90 -30,50

Podíl příjmů z prodeje majetku k provozním příjmům v % -56,00 -4,80

Podíl HV z hospodářské činnosti k celkovým nákladům HČ v % 0,00 0,00

Podíl celkového HV k provozním příjmům v % 21,00 11,50

Podíl celkového HV k dotacím v % 116,80 -29,50

ROE v % 11,90 15,80

Podíl EBIT k celkovým aktivům v % 6,00 14,40

Celkový HV v přepočtu na 1 obyvatele v tis. Kč 15,60 21,80

Okamžitá likvidita 324,20 176,70

Běžná likvidita 332,20 166,50

Doba obratu pohledávek ve dnech 99,50 -17,20

Doba obratu zásob ve dnech 16,20 -22,60

Celková zadluženost v % 67,70 -1,60

Finanční nezávislost v % -4,90 0,20

Míra oddlužování cizích zdrojů v % -36,60 17,90

Míra oddlužování bankovních úvěrů v % -52,10 21,00

Podíl dluhové služba k provozním příjmům v % 137,90 -54,00

Krytí dluhové služby v % -49,10 142,40

Nefinanční ukazatele 2013
Počet obyvatel 49 187

Míra nezaměstnanosti v okresu dle údajů MPSV v % 11,905

Průměrný příjem v kraji v Kč 22 762

Počet podnik. subjektů na 100 ek. aktivních obyvatel v okresu 16,328

Vybavenost a infrastruktura obce 7

Struktura obyvatelstva (podíl ekonomicky aktivních k celkovému počtu) 69,110

Cizí zdroje v přepočtu na 1 obyvatele v tis. Kč 15,022

Informace o výpočtu
Finanční bonita B         

Nefinanční bonita c         

Výsledný rating B         




