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Moody’s udělila statutárnímu městu Liberec rating na úrovni Aa2.cz
Prvorating
Praha, 29. dubna 2009 – Agentura Moody's Investors Service dnes udělila statutárnímu městu Liberec
národní rating na úrovni Aa2.cz. Ratingový výhled je stabilní.
„Udělený rating agentury Moody's městu Liberec zohledňuje mírné provozní hospodaření, přičemž poměr
provozního přebytku k běžným příjmům je pod průměrem českých měst a vysokou přímou a nepřímou
zadluženost v porovnání s ostatními subjekty hodnocenými Moody's,“ vysvětluje Dagmar Urbánková,
analytička agentury Moody's a vedoucí analytička pro město Liberec. „Rating rovněž bere v úvahu
dosavadní intenzivní investiční aktivitu města a jeho kapacitu samofinancování.“
Moody's uznává, že Liberec v posledních dvou letech zlepšil své provozní hospodaření, ale zároveň
upozorňuje, že hospodaření města může být negativně ovlivněno zpomalením růstu národní ekonomiky.
Dopad nižších výnosů ze sdílených daní bude částečně zmírněn růstem daně z nemovitosti (zaveden v roce
2009 stejně jako v několika dalších českých městech), ale další omezení provozních výdajů bude
nevyhnutelné pro zachování adekvátních provozních marží.
V letech 2004 až 2008 město financovalo svou výraznou investiční aktivitu zejména investičními dotacemi
a prodejem majetku. Kromě toho využilo i dodavatelské úvěry s dlouhodobou splatností, aby snížilo tlak na
rozpočet města. V následujících letech Liberec hodlá zpomalit svou investiční aktivitu a zaměřit se na
projekty podporované fondy EU a tím minimalizovat nároky na financování ze strany města.
Přímý dluh města je na průměrné úrovni. Započtením dluhů městských společností, které město garantuje,
se však zadluženost Liberce více než zdvojnásobí. Moody's považuje tyto dluhy za významné závazky
města vzhledem k tomu, že jejich splácení je podporováno z městského rozpočtu. Kromě úpisu dluhopisů
na refinancování stávajícího dluhu, které by se mělo uskutečnit v blízké době, se neočekává žádné další
zvýšení zadluženosti města.
S téměř 100 tisíci obyvateli je Liberec šestým největším městem České republiky a je centrem Libereckého
kraje (hodnoceném na úrovni Aa1.cz). Ekonomika města kromě služeb závisí nejvíce na strojírenství,
výrobě a zpracování plastů a zpracovatelském průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční
textilní výroba postupně ztrácí na významu.
Hodnocení statutárního města Liberec bylo uděleno na základě metodologických dokumentů: „Regionální a
místní samosprávy mimo USA” a „Aplikace metodiky společné platební neschopnosti na regionální a
místní samosprávy“, které lze najít na www.moodys.com pod odkazem „Credit Policy & Methodologies“.
Zde najdete i ostatní metodické dokumenty a faktory, které jsou zohledňovány v procesu udělování
ratingového hodnocení.
NÁRODNÍ HODNOTÍCÍ STUPNICE
Národní hodnotící stupnice společnosti Moody’s (NSRs) mají za úkol sloužit jako relativní měřítka úvěrové
způsobilosti mezi dluhovými emisemi a emitenty v rámci jedné země, která umožní účastníkům trhu lépe
rozlišovat relativní rizika. NSRs je v České republice označena koncovkou “.cz”, zatímco na Slovensku
koncovkou ".sk". NSRs se liší od mezinárodních hodnotících stupnic v tom, že hodnocené subjekty nejsou
globálně porovnatelné se subjekty z jiných zemí hodnocených společností Moody’s, ale pouze s ostatními
subjekty v rámci jedné země.
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O MOODY’S
Moody's Investors Service je předním poskytovatelem úvěrových ratingů, odborných studií a analýz, které
zahrnují dlužné nástroje a cenné papíry celosvětových kapitálových trhů. Moody's Investors Service je
pobočka společnosti Moody's Corporation (NYSE: MCO), která v roce 2007 vykázala tržby ve výši 2,3
miliardy USD, zaměstnává přibližně 3 600 lidí na celém světě a udržuje pobočky ve 29 zemích. Více
informací získáte na www.moodys.com.
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ÚVĚROVÉ RATINGY PŘEDSTAVUJÍ SOUČASNÝ NÁZOR MIS [MOODY'S INVESTORS SERVICE] NA MOŽNÁ BUDOUCÍ RELATIVNÍ
ÚVĚROVÁ RIZIKA JEDNOTLIVÝCH ENTIT, NA JEJICH ÚVĚROVÉ ZÁVAZKY, PŘÍPADNĚ DLUHY NEBO DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY.
KREDITNÍ RIZIKO DEFINUJE MIS JAKO PRAVDĚPODOBNOST RIZIKA, ŽE DANÁ ENTITA NEDOSTOJÍ SVÝM SMLUVNÍM A
FINANČNÍM ZÁVAZKŮM V ČASE PŘEDEPSANÉHO PLNĚNÍ ČI SPLATNOSTI, SPOLU S ODHADEM FINANČNÍ ZTRÁTY PRO PŘÍPAD
DEFAULTU. ÚVĚROVÉ RATINGY SE NESNAŽÍ HODNOTIT JINÁ RIZIKA, JAKO NAPŘ. RIZIKO ZTRÁTY LIKVIDITY, POHYBU TRŽNÍ
HODNOTY ČI VOLATILITY CEN. ÚVĚROVÝ RATING NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ ZPRÁVOU O SKUTEČNÉ SOUČASNÉ NEBO HISTORICKÉ
SITUACI HODNOCENÉ ENTITY. ÚVĚROVÉ RATINGY NENAHRAZUJÍ INVESTIČNÍ ANI FINANČNÍ PORADENSTVÍ A NELZE JE CHÁPAT
COBY DOPORUČENÍ KE KOUPI, PRODEJI ČI POKRAČOVÁNÍ V DRŽBĚ URČITÉHO CENNÉHO PAPÍRU. KREDITNÍ RATING NEHODNOTÍ
ZDA TA ČI ONA INVESTICE JE VHODNÁ PRO NĚJAKÉHO KONKRÉTNÍHO INVESTORA. MIS ZVEŘEJŇUJE SVÁ ÚVĚROVÁ
RATINGOVÁ HODNOCENÍ V OČEKÁVÁNÍ A U VĚDOMÍ, ŽE INVESTOR SÁM PODROBÍ VLASTNÍMU ZKOUMÁNÍ A HODNOCENÍ TY
CENNÉ PAPÍRY, KTERÉ PŘIPADAJÍ V ÚVAHU PRO KOUPI, DRŽBU NEBO PRODEJ.
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k nákupu, prodeji nebo držení cenných papírů. MOODY’S V ŽÁDNÉ FORMĚ A ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEČINÍ ANI NEPOSKYTUJE
ŽÁDNOU ZÁRUKU, AŤ UŽ VÝSLOVNOU NEBO SKRYTOU, OHLEDNĚ PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI, ÚPLNOSTI, PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI RATINGU NEBO JINÉHO NÁZORU NEBO INFORMACE PRO URČITÝ ÚČEL. Každý rating a každý názor musí být v
rámci investičního rozhodnutí, které je činěno jakýmkoli uživatelem informace zde obsažené (nebo na jeho účet), zvažováno pouze jako jeden z faktorů, a
každý takový uživatel musí podle toho provést svou vlastní studii a ohodnocení každého cenného papíru a každého emitenta cenného papíru, ručitele a
každého poskytovatele financování souvisejícího s cenným papírem, o jehož koupi, držení nebo prodeji uživatel uvažuje.
MOODY’S tímto zveřejňuje, že většina emitentů dluhových cenných papírů (včetně korporátních a komunálních dluhopisů, krátkodobých
dluhopisů (commercial paper) a ostatních druhů dluhopisů, včetně tzv. debentures a notes) a prioritních akcií, kterým MOODY’S přiděluje rating, se
zavázala zaplatit MOODY’S ještě před přidělením jakéhokoliv ratingu za ohodnocení a další ratingové služby MOODY’S poplatek pohybující se od
1.500 USD do cca 2.400.000 USD. Moody’s Corporation (MCO) a její stoprocentní dceřiná společnost, ratingová agentura Moody’s Investors Service
(MIS), mají vnitřní předpisy a postupy, které upravují a zabývají se nezávislostí ratingů a ratingových postupů MIS. Informace o určitých vztazích, které
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Exchange Commission) podíl v MCO převyšující 5%, jsou ročně umisťovány na internetové stránky Moody’s na www.moodys.com pod odkazem
„Shareholder Relations – Corporate Governance — Director and Shareholder Affiliation Policy.”
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