Poměrové ukazatele hospodaření
územní a samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí
(v tis. Kč)
IČO:
Název:

00291471
Město Uherské Hradiště

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2015

Podklad pro výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.
pro přezkoumání hospodaření
Okamžik sestavení (datum, čas): 07.04.2016, 07:34

Označení

I.

Název položky

Podíl pohledávek na rozpočtu v %; A/B*100
A.

Hodnota

4,52

Vymezení pohledávek

28 810,00

Dlouhodobé pohledávky

6 019,00

Dlouhodobé pohledávky vztahující se k následujícímu rozpočtovému roku
Celková hodnota dlouhodobých pohledávek

6 019,00
18 750,00

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

1 638,00

464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

17 112,00

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů
Krátkodobé pohledávky netto

22 791,00

311 - odběratelé

4 687,00

312 - směnky k inkasu
313 - pohledávky za eskontované cenné papíry
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti

5 763,00

316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 - krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
335 - pohledávky za zaměstnanci
336 - sociální zabezpečení
337 - zdravotní pojištění
342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 - daň z přidané hodnoty
344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
346 - pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
348 - pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

327,00
36,00

361 - krátkodobé pohledávky z ručení
363 - pevné termínové operace a obce
365 - pohledávky z finančních zajištění
367 - pohledávky z vydaných dluhopisů
377 - ostatní krátkodobé pohledávky
B.

11 978,00

Vymezení rozpočtových příjmů

636 725,70

Příjmy celkem po konsolidaci

636 725,70

Zisk po zdanění z hospodářské činnosti
II.

Podíl závazků na rozpočtu v % ; C/B*100
C.

8,41

Vymezení závazků

53 546,00

Dlouhodobé závazky

37 343,00

Dlouhodobé závazky do výše splátek v následujícím roce

37 343,00

Celková hodnota dlouhodobých závazků

252 746,00

451 - Dlouhodobé úvěry

223 935,00

452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
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Označení

Název položky

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy

Hodnota

28 681,00

456 - Dlouhodobé závazky z ručení
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
459 - Ostatní dlouhodobé závazky

130,00

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů
Krátkodobé závazky

16 203,00

281 - krátkodobé úvěry
282 - eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 - jiné krátkodobé půjčky
321 - dodavatelů

2 904,00

322 - směnky k inkasu
325 - závazky z dělené správy

199,00

326 - přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
331 - zaměstnanci

5 230,00

333 - jiné závazky vůči zaměstnancům

64,00

336 - sociální pojištění

2 080,00

337 - zdravotní pojištění

914,00

342 - ostatní daně, poplatky a jiná obdobná

729,00

343 - daň z přidané hodnoty

352,00

345 - závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

657,00

347 - závazky k vybraným ústředním vládním institucím

171,00

349 - závazky k vybraným místním vládním institucím
362 - krátkodobé závazky z ručení
363 - pevné termínované operace a opce
366 - závazky z finančního zajištění
368 - závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
378 - ostatní krátkodobé závazky
III.

2 903,00

Podíl zastaveného maj. na celk. majetku územního celku v %; D/E*100

3,82

D.

Vymezení zastaveného majetku

174 905,00

E.

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

4 580 697,00

Stálá aktiva BRUTTO

4 580 697,00
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