Ukazatel dluhové služby

Ukazatel dluhové služby statutárního města Zlína za rok 2008 činil 4,98 % (viz níže uvedený výpočet).
v Kč

Číslo
řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo na jiné
vymezení ukazatele
Skutečnost k 31.12.2008

1.

Daňové příjmy (po konsolidaci)

třída 1

1 047 022 283

2.

Nedaňové příjmy (po konsolidaci)

třída 2

430 945 131

3.

Přijaté dotace

položka 4112 + 4212

4.

Dluhová základna

ř. 1 + ř. 2 + ř. 3

5.

Úroky

položka 5141

13 089 709

6.

Splátky jistin a dluhopisů

položky 8xx2 a 8xx4

64 275 468

7.

Splátky leasingu

položka 5178

8.

Dluhová služba

ř. 5 + ř. 6 + ř. 7

9.

Ukazatel dluhové služby

ř. 8 děleno ř. 4 v %

75 427 567
1 553 394 981

0
77 365 177
4,98%

Vláda České republiky usnesením č.1395 ze dne 12.listopadu 2008 zrušila usnesení vlády ze dne 14. dubna 2004 č. 346, o
Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby a schválila monitoring hospodaření obcí. Na základě
usnesení vlády ČR Ministerstvo financí každoročně provede výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
za všechny obce a jimi zřízené příspěvkové organizace pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů a
vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž bude vycházet vždy z údajů k 31.12. příslušného roku.
Soustava informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)
A.Informativní ukazatele
1) Počet obyvatel
2) Příjem celkem (po konsolidaci)
3) Úroky
4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků
5) Dluhová služba celkem
6) Ukazatel dluhové služby (v %)
7) Rozvaha aktiv a pasiv
8) Cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci
9) Stav na bankovních účtech
10) Úvěry a komunální obligace
11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy

11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy
12) Zadluženost celkem
14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijatých návratných finančních výpomocích (v %)
15) Zadluženost (cizí zdroje a přijaté návratné finanční výpomoci) na 1 obyvatele
16) Oběžná aktiva
17) Krátkodobé závazky
B.Monitorující ukazatele
13) Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům (v %)
18) Celková (běžná) likvidita (current ratio)

