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Ing. Kateřina Hamplová, Ing. Dagmar Prchalová 


Závěry ratingové analýzy:
Na základě posouzení aktuální výše závazků Libereckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, potvrzuje CRA Rating Agency, a. s., Libereckému kraji krátkodobý CRA Rating na úrovni
czP-1.
Posoudili jsme stávající hospodářskou situaci Libereckého kraje a dosažené výsledky hospodaření v minulosti i současnosti. Ocenili jsme především velmi dobré provozní hospodaření kraje, dosavadní nulovou zadluženost a efektivní managament zřizovaných příspěvkových organizací. V hodnocení jsme přihlédli také k plánovanému čerpání úvěrových zdrojů a závazkům kraje vyplývajícím z projektů podporovaných z fondů EU.
Dosavadní investiční aktivita kraje byla ovlivněna jednak krátkou historií krajů a nedostatečným podílem vlastních příjmů, ale i silnou závislostí na účelově vázaných státních dotacích. Vlivem novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která navýšila podíl krajů na celostátním výběru sdílených daní a tím i podpořila finanční nezávislost krajů na státu, se dle CRA zvýší kapacita Libereckého kraje k čerpání úvěrových zdrojů souvisejících s potřebou kapitálových výdajů. Díky nárůstu podílu vlastních příjmů se také rozšíří možnost kraje samostatně rozhodnout o alokaci těchto prostředků do prioritních oblastí     
Za předpokladu, že vedení kraje bude i nadále racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a bude konzervativní ve zvyšování finančních závazků kraje, a dále že provozní výsledky budou dostatečné ke krytí plánované dluhové služby, potvrzuje CRA Rating Agency, a. s. Libereckému kraji dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni 
A-
a dlouhodobý lokální rating na úrovni 
czAa.

V Praze dne 26. července 2005

Ing. Kateřina Hamplová 	Ing. Petr Vinš, Ph.D.
analytik 	výkonný ředitel
CRA Rating Agency, a. s. 	CRA Rating Agency, a. s.
* Klasifikace dle stupnice CRA RATING AGENCY, a. s.

A -       : Nadprůměrné subjekty se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika
czAa   : Velmi kvalitní subjekty s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu
czP–1 : Velmi dobří v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti.
výhled : stabilní
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