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Sbírka zákonů a nařízení
s í£l íu  česko sloven skéli. o.

Částka XLiIV. Vydána dne 28. dubna 1919.

Obsah: (Č ís. 217.) 217. Nařízení o sestavení likvidační bilance.

Cis. 217.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. dubna 1919
o sestavení likvidační bilance.

Na základě zmocňovacího zákona ze dne 
25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., nařizuje 
se toto:

Článek 1.
Účelem likvidační bilance (účtu rozvážného 

bez účtu zisku a ztráty) jest, aby se zjistil 
správný stav čistého jmění právních subjektů 
ku sestavení bilance té po smyslu § 10 zákona 
ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., povin-
ných k 1. březnu 1919.

Článek 2.
K sestavení likvidační bilance jsou povinny:
1. Všechny podniky veřejnému účtování po-

drobené, tuzemské i cizozemské, podléhající zá-
sadně dani výdělkové dle II. hlavy zákona ze 
dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, a to i když jsou 
osvobozeny od této daně nebo požívají berních 
výhod.

2. Tuzemské i cizozemské společnosti s r. o. 
podle zákona ze dne 6. března 1906, z. ř. č. 58, 
bez ohledu na výši kapitálu zakládajícího, tu-
zemské subjekty v příčině veškerého majetku, 
cizozemské v přičíně majetku v tuzemsku mimo 
knihovně nezajištěné krátkodobé pohledávky 
vyplývající z normálního spojení obchodního.

3. Ostatní právnické osoby, tu- i cizozem-
ské, na př.: korporace soukromého i veřejného 
práva, spolky, veřejné fondy, nadace, církve, 
řády, kongregace, beneficia, náboženské obce, 
pravovárečná měšťanstva, které v území repu-
bliky sídlo aneb alespoň jakékoliv jmění mají, 
v témže rozsahu jako pod č. 1.

Veřejné a komanditní společnosti jakož i ne-
odevzdaná dědictví nečítají se v tomto případě 
za osobu právnickou.

Článek 3.
Od sestavení likvidační bilance jsou osvo-

bozeny: stát v příčině veškerého jmění, ostatní

osoby právnické v příčině majetků a zařízení 
věnovaných výhradně účelům veřejným, hu-
mánním, dobročinným, vzdělávacím, kulturním 
a osvětovým.

Vyjmuty jsou též budovy a movité věci 
určené a skutečně užívané bezprostředně k úče-
lům bohoslužebným.

Článek 4.
Ocenění v likvidační bilanci staniž se podle 

stavu a hodnoty majetku dne 1. března 1919, 
tedy bez ohledu na ocenění v bilanci poslední. 
V zájmu rovnoměrnosti buďtež vedle jednotli-
vých majetků (hotovosti, pohledávek, cenných 
papírů a pod.) bilančně ve měně znehodnocené 
vyjádřených také ostatní majetky (pozemky, 
budovy, zásoby a pod.) podle téhož měřítka 
oceněmy

Článek 5.
Pro oceňování v likvidační bilanci jest vo-

dítkem představa prodeje závodu jako celku 
se zřetelem k tomu, že se tento dosavadním 
způsobem dále provozuje. S výhradou tohoto 
ustanovení dlužno při oceňování postupovat! 
podle těchto zásad:

a) Valuty, devise a šeky na cizinu, kupony, 
pohledávky a dluhy na cizí měnu, drahokovy 
včetně mincí domácích dlužno bilancovati podle 
odhadových hodnot uvedených v příloze A.

b) Cenné papíry na burse znamenané i cenné 
papíry neznamenané uvedou se za odhadní hod-
noty podle přílohy B. Cenné papíry, které se 
v této příloze B nenalézají, dlužno bilancovati kur-
sem přiměřeným odhadním kursům podobných 
hodnot.

c) Pro ocenění kuksů a podílů na společno-
stech s ručením obmezeným, společenstvech 
a pod., platí hodnota prodejní; dle potřeby vy-
počítá se hodnota podílů dle celkového jmění 
společnosti.

d) Pohledávky dobytné bilancovány buďtež 
plnou hodnotou, dubiosní pravděpodobnou, ne-
dobytné evidenční částkou K 1'—. Každá 
z těchto skupin uvede se samostatnou položkou. 
Pohledávky pochybné a nedobytné, které dlužno 
specifikovali, vyznačí se v předkoloně sumou
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plnou, od ní odpočte se částka, kterou se odha-
duje ztráta, a zbytek, vyjadřující přítomné hod-
nocení, uvede se v koloně hlavní. Pohledávky 
v posledních 5 letech odepsané dlužno znovu 
uvésti.

e) Zboží mající cenu tržní nebo bursovní 
inventuje se v této ceně, jinaké zboží v ceně 
prodejní. Je-li cena svéstojná, resp. nabývací 
vyšší než cena prodejní, provede se k vůli evi-
denci^ srovnání obou hodnot v předkoloně. Výji-
mečně zboží koupené v roce 1919 zapíše se do 
inventury za cenu nákupní, pokud jest tato 
vyšší než cena prodejní. Suroviny, pomocné a 
spotřební hmoty mají se bilancovati za cenu 
nákupnou, pokud se zpracují ve výrobě vlastní, 
jinak za cenu prodejní. Pro hodnotu polotovarů 
jsoucích v pokročilém stadiu výrobním jest vý-
chodiskem prodejní cena tovarů, od které se 
odpočtou ony náklady výrobní, které dohotove- 
ním výrobku ještě vzejdou. Polotovary v počá-
tečním období zpracování započtou se za cenu 
výrobní. Do této patří přímé náklady výrobní 
s patřičným ^podílem na všeobecných nákladech 
výrobních včetně amortisace ze zařízení k vý-
robě trvale věnovaného.

f) Pozemky, budovy, stroje, zařízení provo- 
zovací a pomocné započítají se dle ceny pro-
dejní (odstavec 1. tohoto článku).

Obytné budovy dani činžovní podléhající 
nesmí však započítány býti nižším než 33násob- 
ným obnosem zdanitelného výnosu činžovního 
ve smyslu § 6, odst. 2. zákona ze dne 9. února 
1882, z. ř. č. 17 (po srážce daní a přirážek dle 
posledního předpisu) s připočtením hodnoty 
daňového osvobození neb daňové výhody dle 
platných zákonů dosud stávající.

Investice a meliorace všeho druhu za války 
provedené dlužno specifikovati a uvésti odděleně 
ony, které podniku trvale slouží a ony, které se 
pro změnu válečné výroby částečně neb zcela 
stanou nepotřebnými.

jen potud, pokud v poslední bilanci se nalézaly 
nebo přímý důchod skýtají.

i) Služebnosti, důchody, podíly na zisku a 
jmé běžné nároky uvedou se přiměřenou hod-
notou zkapitalisovanou.

k) V základě likvidačního rázu bilance ne-
pojmou se y tuto položky oceňovací, jednotlivé 
aktivum (případně pasivum) opravující, jako: 
fond amortisační, obnovovací, náhradní, delkre- 
deie, disagio a j., dále fondy určité aktivum pro 
budoucnost snižující, jako fond pro očekávaně 
ztráty na pohledávkách, z eskontu, ztráty na 
kursu a pod.

Fondy invalidní, starobní, pensijní a pod-
půrné zkracují čisté jmění potud, pokud se sklá-
dají z přídělů dle II. hlavy zákona ze dne 25. 
njna 1896, z. ř. č. 220, započítatelných. Jinak 
fondy takové jakož i jiné fondy svépojišfovací 
náležejí k ryzímu jmění.'

Fondy zaručovací a zajišfovací, reservy pro 
budoucí výdaje investiční, reservy pro ztrátu 
výhod časově obmezených a jiné reservy po-
dobného rázu dlužno též za čisté jmění pova- 
žovati.

^Speciálně reservy pro ztráty přesně 
vytčené, které stávající majetek celkový pro 
budoucnost zřejmě zatěžují, na př. neodpočítaná, 
ale již vzniklá režie v cizině, opravy nutné při 
přechodiydo mírového hospodářství, propustí se 
výjimečně, jsou-li v přítomnosti zjistitelný a 
číselně stanovitelný a podá-li se o nich spo-
lehlivý _ doklad. Nepropouštějí se však reservy 
pro risika z dodávkových a konsorciálních 
smluv, kartelů a různých závazků právních.

U pojišťoven nepatří do čistého jmění 
prémiové reservy po srážce podílů zajišfova- 
cích.^ U pojišťoven cizozemských uvede se 
v předkoloně na straně aktiv soirnet bruto- 
prémií, přijatých v pětiletí 1914—1918.

Byly-H pozemky a budovy nabyty v letech 
válečných, počínaje 1. srpnem 1914, dlužno uvésti 
je dle útrat nabývacích (včetně patrných zlep-
šení a po srážce opotřebení), je-li nynější hod-
nota prodejní nižší.

g) Ostatní předměty jakéhokoliv druhu, 
které k provozování vlastního podniku nenále-
žejí nebo k uložení kapitálu slouží, buďtež bez 
ohledu, zda výnos poskytují čili nic, uvedeny 
jen tehdy za cenu prodejní, převyšuje-li tato 
cenu nákupnon.

h) Hodnoty ideálně (patenty, autorská a pro- 
vozovací práva, vzorky, známky, renomé, za-
vedenost firmy, výrobní tajemství, hodnota 
úqasji, vynálezy a pod.) dlužno inventovati, 
když byly v době válečné včetně do 1. března 
1919 získány odkupem, za všech okolností, jinak

článek 6.

Pro ocenění dluhů a břemen platí tytéž zá-
sady jako pro ocenění aktiv.

Do bilance nelze zařaditi dluhy a břemena, 
která s přiznanými aktivy hospodářsky nesou-
visejí.

článek 7.

V bilanci doplní se strana pasiv jměním 
základním, pravými fondy (reservní fondy 
řádné a mimořádné, agiová reserva a pod.), dále 
specielními fondy ztrátovými, pokud jsou ve 
smyslu článku 5., bodu k) přípustný a zbytek 
uzavře se jako likvidační rozdíl. V základě toho 
čisté jmění, tvoříc rozdíl mezi aktivy a pasivy 
včetně specielních fondů ztrátových, bude míti 
tyto složky:
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1. Základní kapitál,
2. pravé fondy bilančně vykázané včetně 

převodu ziskového,
3. likvidační rozdíl.
Likvidační rozdíl dlužno však za šetření 

zásady v čl. 5., odst. 1., uvedené případně upra-
vit! vyšším obnosem, jestliže vykázané čisté 
jmění prodejnou hodnotu závodu jako celku ne-
vystihuje.

Podniky cizozemské předloží vedle bilance 
specielní ještě opis poslední bilance generální 
jakož i účet ztráty a zisku.

článek 8.

Bilance má býti sestavena jasně, jak s ohle-
dem na složení jmění, tak i s ohledem na likvi-
ditu. Nepřipouští se ani zamlžování bilance, ani 
stahování, kompensování, přesunování a ne-
pravdivé označování položek, ani vynechávání 
jakéhokoliv majetku, ani ne takového, který již 
ze závodu vyplynul a jest spravován zvlášť 
činiteli, jsoucími v blízké spojitosti se závodem. 
Přechodné položky buďtež podrobně rozve- 
deny.^Majetek cizí, nalézající se v úschově nebo 
správě podniku, budiž uveden v bilanci buď prů-
běžně neb v předkoloně. Pokud to podniku jeho 
bilanční technika dovoluje, doporučuje se k se-
stavení bilance vzor dle příloh C a D.

článek 9.

Likvidační bilance budiž předložena dvojmo 
do 30. června 1919, a to u vyměřovacího úřadu 
berního I. stolice (berní správy), v jehož obvodu 
právní subjekt k sestavení bilance povinný 
(článek 2.) má své sídlo aneb (jedná-li se 
o právní subjekt cizozemský), kde se nalézá 
tuzemská representace, správa jmění aneb jmění 
samotné. Bilanci budiž přiložen exemplář stanov, 
jednacího řádu neb společenské smlouvy, jež 
platí v den 1. března 1919, zřizovací listiny 
a pod. v prvopisu neb opisu.

Článek 10.

Prodloužení lhůty ve čl. 9. stanovené může 
jen ve zvláště výjimečných případech povoliti 
ministerstvo financí, a to na řádný průkaz, že 
straně nebylo lze dostáti své povinnosti. Se- 
stayil-li kdo vědomě nebo zanedbav povinnou 
Péči ^ bilanci těmto předpisům neodpovídající, 
trestá se pokutou do 50.000 K, v případě faleš-
ných udání pokutou až do 500.000 I\ nebo věze-
ním do 6 měsíců. O řízení platí obdobně ustano- 
veTl‘ čl- IH., § 5 cis. nař. ze dne 16. března 1917, 
z. ř. č. 124. Trest vězení nelze změmiti na po-
kutu. Za pokuty uložené orgánům ručí právní 
subjekty (článek 3.).

^ Provinění a tresty dle tohoto nařízení pro-
mlčují se ve 3 letech.

Podání likvidační bilance může býti vynu-
ceno opětnými stupňovanými peněžními poku-
tami až do 100.000 K.

Pokuty ty uloží příslušný vyměřovací berní 
úřad I. stolice. O rekursech rozhoduje s koneč-
nou platností zemský úřad finanční.

článek 11.

Správných údajů v likvidační bilanci nesmí 
býti použito ku trestnímu stíhání dosavadních 
nesprávných anebo neúplných údajů učiněných 
k vyměřování všeobecné nebo zvláštní daně 
výdělkové, daně z příjmu, daně důchodové a daně 
válečné. Rovněž odpadá v tomto případě i vy-
měření dodatečných daní za dobu před 1. led-
nem 1914, pokud patrně nešlo o úmysl dani se 
vyhnouti.

Článek 12.

Ohledně porušení mlčelivosti úředníků, jakož 
i ostatních orgánů platí obdobně ustanovení 
§ 246 zákona ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220.

článek 13.

Pro Slovensko stanoví generální finanční 
ředitelství v Bratislavě (Prešpurku) úřady, 
u kterých se likvidační bilance předkládají a 
jimž bude vésti dohled, aby strany ku podání 

I bilancí povinné dostály této své povinnosti. Toto 
ředitelství je též oprávněno přizpůsobit! nařízení 
toto slovenským poměrům a právním předpisům 
na Slovensku platícím, jakož i uvésti je ve zná-
most zvláštní vyhláškou.

Článek 14.

Ustanoveními tohoto nařízení nepředbíhá se 
zásadám, jež stanoveny budou o povinnosti a 
rozsahu daňovém zákonem o dávce ze jmění.

článek 15.

Výkonem tohoto nařízení pověřuje se ministr 
financí.

Článek 16.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy-
hlášení.

Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.

Dr. Stránský v. r 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Pr Winter v. r.
Klofáč v. r.

Stříbrný v.

Pí>brrnan v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r.
Pr. Soukun v. r, 
Dr. Vrbenský v. r.



Přepočítací kursy pro likvidační bilanci

1 kg zlata ryzího .... . . . K 10.000 —

1 kg stříbra....................... 240 —

srbské dináry.................. 200'—

marky................................ 157-—

rumunské lei....................... 150'—

bulharské lvy....................... 100'—

švýcarské franky ..... 320'—
italské liry....................... 240'—
anglické libry.................. 72'—
francouzské franky . . . 280'—

dolary........................... 15'—
norské koruny .................. 420'—
dánské koruny .................. 400'—
švédské koruny . . 440'—
holandské zlaté . . . . . 640'—

rubly carské.................. 120'—
rubly dumské.................. 100'—
pesety................................ 320' —

Dodatek: Kursy jiných valut oznámí na 
požádání Československá devisová ústředna.
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I. Kursy papírů na Pražské burse znamenaných, jež jsou podkladem pro
likvidační bilanci.

Příl. B/l.

A. Oesl5Loslovensls.ý státní <1 luli:
Půjčka Národní svobody 4%............................. ......................... 4 Ve—1/,

t í- Vořejné půjclty; 

1. Domácí:
Moravská zemská půjčka z r. 1911.................................... ^
Zápůjčka hlav. města Prahy z r. 1913................................

„ města Ústí n. L. z r. 1890 ....................................

» „ j, „ z r. 1891 ............................................
?? n j) w ^ 1893 ............
* ), j) jj z r. 1900 (drob. dr.)........................
v » Plzně z r. 1886 .............................................
» » « z r. 1914.............................................
* „ Teplic z r. 1887 . . .....................................
„ Smíchova z r. 1888 . •....................

4V2
5
4
4
4
4
4
4%
4
4

v2-v8
72-78

74 —Vm
i/ _i/
/4 /10

v-%
%-Vr 
Vs —Vg 
74-7,
74- .1//10
7s—Vi2

2. Jiné:
Půjčka na úpravu Dunaje z r. 1878 slos. 
Haličská zemská půjčka z r. 1893 200 K 

» » „ z r. 1905 . . .
Štýrská zemská půjčka z r. 1905 . . .
Bulharská půjčka z r. 1909 ....................

5
4
4
4
47.

7,-7,

75-7,4
75-7,4
74-7,
7B—7,.

O. I tnlvousR v a i i í í c c h U .v  státní dluli:

1. i { o n ty :
Sjednoc. renta: 4% daně prostá v kor. (květen-listopad) . . Ú

4% „ „v kur. (leden-červenec) . . .
4'2% rak. m. papír (únor-srpen) . ...................
4,2% rak. m. stříbro (duben-říjen)..................

472Yo rak. umoř. st. pokl. pouk. slos. do 1./4. 1929 (leden-červenec)
4 /o „ zlatá renta daně prostá (duben-říjen)......................
4% „ kor. » „ » (březen-září) •..................
A01 v*10 » 7) w w „ (cerven-prosinec)...............
3‘A7o „ investiční renta „ (únor-srpen)......................
4V2% uherská renta z r. 1913 (duben-říjen).............................
472% ji „ z r. 1914 amort. (březen-září)..........................
4°o n zlatá renta (leden-červenec).................................
4°/o b  renta vkor. měně zr. 1910 daně prostá (březen-září)
4% » „ „ „ „ daně prostá (červ.-prosinec) . .
^7sV0 n „ „ „ „ (leden-červenee)......................
Uher. vyvaž, obligace.............................

4
4
4-2 
4-2 
4 7.
4
4
4
37„
47.
47.

4
4
4
37,
4

75-7,4
7,-7,

7.-7,

74-7,0
7,-7,

74-7,0
73- 79 

7g —7,. 

7.-7s

74- 7,0 
73—7o 

7,-7, 

73—7, 

7o-7,2 

7,-7,

75- 7„

109-75

117-— 
125-— 
100-—■ 
100-— 

100-— 
100-— 
100-— 
no-— 
100-— 

100-—

102-—

98-50
100-—

100-—

126-50

92-75
92- 75
93- 75 
93-75

127-50 
135-— 

92-75 
93 — 
82-25 

121-50 
124-— 
163-— 
104-— 

90-25 
80-— 
92-—
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2. Státní dlužní nplsy železniční:

Česká severní dráha daně prostá 400, 2000 a 10.000 K ...
Dl. úp. dr. Fr. Jos. ve stř. daně prosté rozl. kusv................ ...
Pr. obl. dr. Fr. Jos. ve stř. vyd. 1884 rozl. kus. . ..... .
Spol. rak. místních drah ....................................................
Rak. sev.-západ. a jih.-sev. něm. spoj. dr. rozl. kusy .....

„ „ „ dr. 200 zl. stř........................................................
» „ » „ 200 zl. stř. lit. B........................................
» » „ „ em. 1874 600 marek....................................

Dl. úp. Plzeňsko-Březenské dráhy
Prior. obl. Plzeňsko-Březenské dr. v stř. daně pr. 150 zl. . . .

4 M—V? 102-—
5 V* y ,.-v 7 121-—
4 'Ví—Vio 105-75
r> 89-—
4 1 1/

'1 .'7
1Ó3-—

5 Vs—Yg 120-—
5 V5 Vil 120' —
5 Yfi—Vis 130-—
4 V_i//l >7 100-—
4 1 1//I / 7 100-—

3> Zástavní listy a dlužní úpisy peněžníoli ústavů:
1. Ústavy cesltoslovenslié.

Hypot. banka kr. Česk. zást. listy slos. v 38 let.

» » n 7) V 7) 3) ^ 5) kus 10.000 K

» 33 33 33 33 33 33 ^ 42 ^^ l6t...................
^ 33 33 33 33 33 33 ^ 42 Vg n líUS 10 000 ]

33 33 33 33 33 33 37^^^ lot. . . ...

33 33 33 33 33 33 33^^^ 33 líUS 20.000 I\.

33 33 33 33 33 33 33 V (30 '/o let.........................
Zemská banka kr. česk. zákl. úp. v zl. a v kor................................

» „ „ „ kom. dl. úp. v zl. slos. v 50 let.

I! u nn „„„v kor. sl. v 78 let. . .

” ” » n n » n y K.........................................

» v „ „ mel. dl. úp. v zl. slos. v 50 let. .

» n » n jj 3} v kor. sl. v 7 8 let. .
» » » „ žel. dl. říp. v kor. sl. v 78 let.

česká spořitelna zást. listy slos. v 60 let. ..........................................

Ústř. banka česk. spoř. dluž. úpisy slos. v 50 let............................

Zentralbank d. deutsch. Spark. kom. dl. úp. slos. v 50 let.

33 33 33 33 33 33 33 33 ^ 50 Ig Ii. .
33 33 », 33 zást. listy „ v ó5 let. .

33 33 33 33 33 33 „ V 55 Ičt. .
Pražská městská spořitelna zást. listy sl. v 60 let.........................
česká průmysl. bau;a dluž. úpisy slos. v 50 let................... ■

Živnostenská banka dluž. úpisy slos. v 50 let....................................

Zeměd. banka

Rak.-uher. banka zást. listy slos. v 50 let...................................
Hypot. banka maikr. Mor. zást. listy slos. v 36 let...................

^ ?> n jj ;) n „ v 52 let...................
„ „„„ v 54V,i 1. v zl. a k.
„ kom. dl. úp. slos. v 541/!i let. . . 

M a » » Tj jj ;i » v 52 let. . . .
» jj jj „ železu, dl. úp. slos. v 75 let. . . 

jj jj j j j j j j jj jj v i o let. . .
První moravská spořitelna zást. list. slos. v 55 let...................

jj jj jj jj . jj v oo let, ....

5 Y.-Yr 120-—
5 Yí-Yio 120-—
4 V-Vs 120-—
4 Ys—Yu 120- —
4 Y2-V8 121-—
4 Vs—Vn 120-—
3 V2 Y3Yb V9Yi2 110-—
4 Y4-y 10 112-—-
4 Ys-Y^j 116-—-
4 1/ 1 1/ 1/•'2 ,5 /8 /li 116-—
4 V2 ' í ’ 1// 4 /J 0 117-50
4 Ys 11 115-—
4 V2 — 7s 115' —
4 V.—V9 115 —
4 V.-Yii 114- —
4 V5-Vu no-—
4 Ya V9 103- —
4 Yn Ve-Via no-—
4 Vi — 4/r no-—
4 y 2 Ve Vis ii2'—
4 y 2-y 8 114-25
4V, Y-V,o 117—
4 V3-V9 no-—

1/ _1/ 4 10 117.—
4 Yí-Yio ] 08’—
5 ViV/AYio- 120- —
4‘'2 Yí-Yio 11 6-—-
4 V v v »// 2 / 5 /8 /ll 11 5-—
4 1/ _1/• 7 6 /la 112-75
4 '/2 Ve Vi2 114-75
4 Ve Vi2 112-50
4Y2 Ye Vi2 114-50
4 Yi '4 V? Yo 113-75
4 V. >/ _>/í / 10 115- —



2. Ústavy cizozemské:
Haličská akc. kyp. banka zást. listy slos. v 50 let. y  zl.

” „ „ »„ v 50 let. v k.
” ň » „ „ „ v 60 let. v k.
„ banka pro obch. a prům. zást. listy v 60 let. . ,
„ pozemk. úvěr. banka zást. listy v 60 let...............
„ zemská banka zást. listy slos. v 51‘/a let.
^ » * » * „ \ 57 V2 let. . . .
» » # kom. dl. úp. IV. em. sl. v 45 let. .
” » » železniční dl. úp. slos. v 57 V2 let.

Bukovinská zemská banka zást. listy slos. v 60 letech .

” ” » » » » v 60 „ . .
» » kom dl. úp. slos. v 78 .,
” » )> )! n H ., V / 8 „ . .

n n í) 11 l'!! JI V/5 ii ..
ii n ii zákl. dl. úp. v kor.................

Chorv. zemská banka akc. sp. zást. listy slos. v 45 let.
Dolnorak. zem. hyp. úst. zást. listy v zl. a kor. v 52% let.

y  55 let.
» V

komun. dl. úp. v 52V2 let. . .

Uher. agr. a duch. banka železn. úp. slos. v 70 let. . . 
„ ústř. zem. spořitelna zást. 1. snr. C slos. v 50 let. 
» úst. pro ú y . pozemk. zást. listy slos. v 41 let. v zl.

» n n n n „ „ „ V 50 „ V k.
” u 11 u 11 „ „ „ Y 63
ii ii ii ii u n „ regul. a mel. v 50 1.

41'

41 ^ -2
4
41'
4 V,
4 72
4
4
4
4

4V2
4
4%
4 7.
4
4 V.
4 Vjj

4

3 7„
4 Va 
4
3V

4
4
4
4

3 "a
4

11V5
'4—1 u

V5 lil
73- '4
74- % 0

30/ 31
'6

30/
/<

12
.31/7l2

74-7:0
1/____ 1,
'4 /:o

i i 
1 7

‘/i-Vr
i/ _i
'1 7

7i—77
i/_i/

;7

71 77

74- 7IU 
V2 Ve Vs Viť 

V, V: Ví V.o

í/ 1/ 1/ 1//2 / 5 78 71 1
1/ _1// 6 /l 2

V_v
'3 19

73--7g
75- 74,
74- 7,0
75- 7,:
7, — 77
1 —V(4 /lo

74-7,o

100-—

loo-—
98- _ 
96 — 
96 —

105‘—-
99- — 
95-— 
95-— 
90-— 
94 — 
88- —  

90 — 
go- 
ss-—

103-— 
112-—  

105-— 
95-— 

105- — 
100'— 

90-— 
90-— 
92-— 

102-— 

109-50 
99-— 

100-—

E- I >i-ios-ilni obligace :
Místní dráha Něm. Brod-Humpolec v z1...................................... 4

E. Losy (za kus):
Uherská prém. půjčka po 100 zl. r. m........................................

ji n - ji po 50 zl. r. m.......................................
Uherska prem. obl. na úpr. Tissy a Seg. ..... 4

Losy na upravení Dunaje z r. 1870 po 100 zl. r. m.................. 5

Uher. hyp. banka prém. úp. z r. 1884 po 100 zl. r. m............. 4

Srbská prém. půjčka po 100 fr................................................... 2
Budapešťské losy pro stavbu basiliky po 5 zl. r. m...................
Rak. úvěr. úst. pro obch a prům. po 100 zl. r. m....................
Lublaňská prém. půjčka po 20 zl. r. m............................
Rak, spol. červ. kříže po 10 zl. r. m........................ ...

i. * po 20 K (em 1910) .............................
Uher. „ „ n po 5 zl. r. m.......................................
Tur. železn. půjčka po 400 fr.........................
Vídeňské kom. losy po 100 zl. r. m. z r. 1871 
Výherní listy uher. hypct. banky.............................

90-—

74-7,0 
7,-77 
7o —7,2

14

650 
3 18 
26^ 
340 
260 
200 

715 
70 
4H 
30 
2> 

45( 

720 
,-4



400
400
200
400
400
400
400
400
400
200

400
200
200
200

240
320
.400
400
400
400
400
200

400
400

) zl. C
400
400

10 zl. l
200
400
200
400

LOGO

200

400
200
200
200
400
250
200
320

<3r. .V R cio l>anlv :

20-— Bohemia, akc. banka......................................................................... 550‘—
20-— česká banka........................................................................................ 539'—
19'— česká banka Union................................................. 458-—
24'— česká průmyslová banka................................................................. 599'—
32-—- Hospodář, úvěr. banka pro Čechy ................................................ 900-—
28‘— Moravská agrární a prům. banka....................................................... 743-—-
26'— Moravská eskomptní banka............................................................ 550-—
22'— Pozemková banka............................................................................ 665‘—
34'— Pražská úvěrní banka................................................................ 870-—
12-— První česká zajišť. banka......................... ............................ 350'—
24‘— První pražská zastavárna................................................................ 450'—
8'— Koruna, první česká na život........................................................ 540’—

18‘— Úvěrní banka v Růžomberku............................................................. 56 )‘—
15-— Živnostenská banka............................................................................ 576'—
26'— Anglo-rakouská banka........................................................................ 472" —
39- — Rak. úvěr. ústav pro obcb. a prům................................................... 679'—

134'— Rakousko-Uberská banka................................................................. 1685'—
36'— Vídeňská banka Union..................................................................... 600' —
34'— Vídeňská bankovní jednota............................................................. 492'—
38'— Merkur, banka a směn. akc. špul...................................................... 589'—
26-— Haličská akc. hypot. banka............................................................. 590'—
18'— Chorvatská zemská banka.................................................... 560’—
30'— Jadranská banka................................................................................ 820'— ,
28'— Lublaňská úvěrní banka................................................................. ... 700'—

I I - V K <? i o < 3 o p i*;vv n í oli potlnilv ii:

61'/2 Buštěhradská dráha lit. A .... ................................................. 2400'—
16'— „ „ lit. B............................................................... 890'—
40- — Duchcovsko-Podmokelská dráha..................................................... 1425'—

215'— Ferdinandova severní dráha............................................................. 5625-—
8'— Strakonice-Blatná-Březnice lit. A..................................................... 180'—

16'—■ Postoloprty-Louny prior, akcie......................................................... 360'—
— Pražsko-Duchcovská dráha kinen. akcie........................................ 135-—

45'— Pražská paroplavba................................................................. .... 1300'—
— Ústecko-Teplická dráha.................................................................... 1900'—

I. Iv oí o prťiir»ySiovýoTi podniltťi:

30'— Akc. tov. na výr. um. hnojiv a luč. v Kolíně ............................ 1090'—
80'— Kolínská továrna na kávové náhražky, lit. A................................... 2030'—
40— Kolínská továrna na kávové náhražky, lit. B................................... 1015'—
20'— Akc. spol. pro průmysl mléčný......................................................... 708'—
40'— Broscbe Fr. X. syn, akc. spol............................................................. 1000'—
50'— Český akc. pivovar v Č. Budějovicích.............................................. 1800'—
40'— Smaltovna v č. Budějovicích............................................................. 1100'—
— Podolská cementárna....................................................................... 400'—

48-— První česká akc, spol. pro raf. cukru (Modřany)........................ 1500'—
30'—• Česká spol. pro prům. cukerní......................................................... 1150'—
50'— První choř.-slav. akc. spol. pro prům. cukerní......................... ... 2550-—
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400 40'— Nestomická rafinerie cukru....................................
200 55-— První česká akc. spol. tov. na orient, cukr. (Maršner, . .
200 24-— Pražské papírny............................................................
400 44-— Západočeské tov. kaol. a šamot.................... ...
200 26-— Alpinská montanní spol..............................
320 56-— Škodovy závody ....................................................
400 80-— Poldina huť............................................................
200 50-— Železárny v Libšicích........................................
400 100-— První čéskomoravská tov. na stroje ........
200 26-— Breitfeld, Daněk a spol., akc. spol. strojíren . . . . . 647
400 40'— Kolben a spol., elektrotechn. akc. spol...................................
500 150-— Pražská železářská společnost............................................
200 24-— Sklárny a rafinerie Josef Inwald akc. spol. ........................ . 660
400 60-— česká obchodní společnost akc. spol. ................................ . . 1450
200 20-— Laurin a Klement, tov. aut. akc. spol...................................... . . 730
400 40 — Ringhofferovy závody, akc. spol................................................. . . 1135
200 18-— Ruston................ .......................................................................

I v. I^alv oii^Lvó váleóné ]>u jo Iv a  :

I. splatná 1./4. 1920 ............................................ 5727o V —V7 4 /JO 61-—
II. splatná 1./5. 1925 ............................................ •f >v 2% 75-V 60- —

III. splatná 1./10. 1930 ............................................ 5 7270 Ví—7? 60"—
IY. 40letá................................................................ 5 V2% 7g —Ví, 60 —
IV. 7leté stát; pokl. poukázky ............................ 5 V/o v._v'6 112 61-—
Y. 40letá................................................................ 5 7,% V — v 60-—
Y. 5letó stát. pokl. poukázky............................ 5 V/o 7«—'V 6P—

VI. 40letá................................................................ 5‘4% ‘A-‘Ao 60-—
VI. lOleté stát. pokl. poukázky............................ 5'V/o 75—7,1 61-—

VII. 40letá............................................................... 5‘V/o %-7s 60-—
VII. 83/4leté' stát. pokl. poukázkv........................ 5V/o '/,-% 61-—

VIII. 40letá............................................................... 5 V/o 73-79 60-—
VIII. st. pokl. pouk. vypověd. od 1./9. 1923 . . . . 57,% 73—7s 6P—

9
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Příl. B/2.

H. Kursy cenných papírů na burse neznamenaných.

A. Peněžní ústavy. 
Agrární banka v Praze 
Akciová zastavárna v Plzni 
Banka pro prám. pivovarský v Praze 
Banka pro průmysl živn. a stav

v Praze...........................
Brněnská banka v Brně 
Brněnská akc. spol. pro prům. a živn 
Ces. akc. hypoteč. ústav v Praze 
„Moldavia", akc. spol. v Praze 
Moravsko-Slezská banka v Brně 
Německá agrární banka pro Rakousko 
„Patria", pojišťovací společnost prot 

vloupání v Praze ... 
Plzeňská banka v Plzni ....
Spořitelní a ukládací spol. Warnsdorf 
tJhersko-česká průmyslová banka . 
Ústřední banka ces. spořitelen v Praze 
Ústřední banka německých spořitelen 

v Praze .......
Všeobecná banka „Treuhanď1 v Praze 
Záložní úvěrní ústav v Hradci Král.

B. Lázně.
Akc. spol. Lázní Luhačovických v Brně 
Akc. spol. Lázně Poděbrady . . 
Akc. spol. „Grand Hotel Pupp“ v Kar-

lových Varech ...........................
Akc. spol. „Helenen-Hof“, „Hotel 

Imperiál" v Karlových Varech .

K 700'- 
„ 700--
„ 450'-

„ 570'-
„ 700'-
„ 200- 
„ 400-
„ 4oO- 
„ 550-
„ 600-

„ 470-
„ 750-
„ 1500- 
„ 320-
„ 510‘-

„ 4S0'-
„ 600- 
„ 450-

K 400'—
400'—

3000'—'

1200'—

C. Stavební spol. a šamotové závody, 
skelné hutě.

Společnost pro stavbu dělnických
bytu a malých bytů v Brně . . K 200- 

Litoměřická akc. spol. pro vápno a
pálení cihel, v Litoměřicích . . . „ 1100'-

„Kruhovka", akc. spol. Šumperk na
Moravě . . *................................j

Břidlicové lomy, akc. spol. v Olomouci ” 200' -
Berounská akc. spol. cementárna a

vápenice v Berouně..................„ 750-
Akc. spol. pro stavbu dělnických

bytů v Praze............................... 5> 2000'-
„Kress“, akc. spol. stavebních pod-

niků v Práze...........................................400-
Liberecká stavební společnost v Li-

berci .........................................„ 250'-
Akc. _ spol. rak. skelných hutí

v Ústí nad L.....................................  500-

Lovárna na hliněné zboží akc. spol.
Hrušovany.......................

Karlovarské kaolinové závody v Kar-
lových Varech ...........................

„Oeipiag", akc. spol. pro průmysl 
porculánový v Karlových Varech 

Západočeská akc. spol. pro průmysl 
sklářský a dřevařský v Plzni . . 

Dobřanské kaolinové a šamotové zá-
vody. akc. spol. v Dobřanech . 

Kaolinové závody, akc, spol. Zetlitz
v Karlových Varech..................

ZHrožské akc. závody Max Hopfen- 
gártner, akc. spol., Zbiroh . . .

D. Železárny a strojírny.
Akciové železárny a ocelárny

v Hrádku ................................
Akc. spol. pro průmysl železářský

„Ferrum“ v Praze..................
Montanní akciová společnost v Praze 
Továrna na smaltové zboží a kovové 

zboží, akc. spol. v Bílsku . . . 
Akciová slévárna železa a továrna 

na stroje ku vyrábění nástrojů 
Brandeis, Eisenschimmel, Bořek
v Čechách ................................

4 ovárna na železné a kovové zboží, 
šroubárna, akciová společnost 
v Českých Budějovicích . . . . 

„Union", akc. strojírna a slévárna 
v Českých Budějovicích .... 

Akc. spol. zemědělská na hospodář-
ské stroje, dříve Antonín Dobrý
v Mladé Boleslavi.......................

Továrna na vozy, akc. spol. v Kolíně 
První moravská továrna na vodo-

vody, akc. spol. dříve Ant. Kunz 
v Hranicích na Moravě .... 

Moravské ocelárny a železárny, akc.
společnost v Olomouci .... 

Novojičínská továrna na hospodář-
ské stroje, železo a slévárna
v Olomouci...............................

Plzeňská strojírna a vagónka v Plzni 
Železárna a smaltovna, Bartelmus

& Komo. v Plzni.......................
„Mewa“, alm snol. pro kovový prů-

mysl na Smíchově . .
Továrna na filtrv a nivoyarské stroje, 

aVr snnl. dříve B. H. Helman 
v Praze . .

K 1000'-

200'-

450'

400'—

610'-

770'—

700'—.

K 400'—-

„ 700'-
„ 280'—

„ 380'—

„ 220'-

„ 1100'^ 

„ 400'-

„ 320'-
„ 350

„ 3S0'—• 

„ 560'—

„ 450'—
„ 260'—

„ 1900'—

„ 950'—

., 220'—
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Frant. Melichar, továrna na secí
stroje akc. spol. v Brandýse n. L. K 450'—

Novák a Jahn, tov. na stroje v Praze 600'—
Sellier & Bellot, továrna na patrony 

v Praze .................................. 800 —
Akc. továrna na hospodářské stroje 

E. D. Kokora & spol. v Přerově 650'—
F. .1. Kovářík, Prostějovská továrna 

na stroje a motory, akciová spo-
lečnost v Prostějově . . . 800'—

Teplická továrna na stroje, akc. spol. 
v Teplicích.................. 350'—

Branka, železárny, akc. společnost 
v Opavě....................... '. . 1350'—

Železářský průmysl, akciová spo-
lečnost Bdhmischdorf bei Frei- 
waldau, Schl. (Česká Ves.) 1250'—

„Minerva11, První R.-U. akc. spol., 
továrna na šicí stroje, dříve 
Resler, Komárek, v Opavě . 600'—

Továrna na tkalcovské stavy a stroje, 
akc. spol. v Krnově ve Slezsku .

15 500'—

E. Pivovary.

Akciový pivovar v Aši.................. K 200'—
Akc. spol. měšťanský pivovar 

v Ostí nad. Lab. .... 700'—
První severočeský akciový pivovar 

v Bohušicích . . . 420'—
Bílsko-Bělský akc. pivovar . 300'—
První rolnický akc. pivovar se sla-

dovnou v Hruškách u Slavkova . 250'—
Akciový měšťanský pivovar v České 

Lípě...........................
55 700'—

Hanácká sladovna v Bradku na 
Moravě......................................... „ 20.000'—

Rolnická akc. spol. pivovarní a sia- 
dovní v Černé Hoře........................... 350'—

První akciový pivovar v Chebu . . 1200'—
Akciový pivovar se sladovnou v Ky-

jově na Moravě . . . ■200'—
Pivovar Velkobřezenský, akc. spol., 

dř. Ekelman & Wolfrum, prioritní 450'—
„ kmenové 300.—

Akciový pivovar ve Vrchlabí:
á 100 K nom. 55 150.—
á 1000 K nom. 1500.—

Akciový pivovar a sladovna v Ho-
řicích . . 280'—

Litoměřický pivovar zu „Elbschloss11 430—
Rolnický akciový pivovar se sla-

dovnou v Litovli 400'—
První rolnická sladovna a pivovar 

v Lošticích ’. 500'—
Akciový pivovar se sladovnou 

. v Břeclavě
55 850'—

Reichenberg - Mafíersdorf und Ga- 
blonzer Bierbrauerei, A.-G. in
Mafíersdorf.....................................

Český akciový pivovar v Moravské
Ostravě .....................................

Severomoravský pivovar a sladovna,
akc. spol. Šumperk.......................

Akciový pivovar se sladovnou
v Nové Páce........................... .

Akciový pivovar v Nuslích u Prahy 
„Griotka“, Ludvík Yantoch, akc.

spol. v Nymburce.................. ....
Hanácký akc. pivovar,

rol. slad. v Olomouci á K 220 nom.
„ á K 400 nom.

Akciový pivovar v Pardubicích . . 
Český Plzeňský pivovar, akc. spol.

j v Plzni .....................................
Stěňovický akciový pivovar y Ště-

ňovicích.........................................
Akciový pivovar a sladovna

v Poděbradech ...........................
Společenský pivovar a sladovna.

Podkovaný ................................
{ Akciový pivovar na Smíchově , . . 

Akciová továrna na droždí a líh
v Kolíně....................................

Občanský akc. pivovar na Smíchově 
Měšťanský pivovar na Král. Vino-

hradech .........................................
Hostinský pivovar- Pražských sládků 

a hostinských v Braníku .... 
První Pražský měšťanský pivovar

v Praze ....................................
První moravský akciový pivovar se

sladovnou v Přerově ..................
Společenská akciová sladovna rol-

nická v Příkazích u Olomouce . 
Akciový pivovar v Prostějově . . . 
První rolnická sladovna v Prostějově 
Rolnická akciová sladovna v Rajhradě 
Akciová společnost pro destilaci a 

prodej kořalky v Liberci .... 
První česká akciová společnost 

chmelařská v Rakovníku a Žatci . 
Akciový pivovar ve Stodech . . . 
Hanácké rolnické akciové závodv, 

pivovar se sladovnou, parní mlýn
a lihovar v Těšeticíeh..................

Rolnický akciový spol. pivovar Se 
sladovnou v Uherském Ostrohu . 

Rolnický akciový pivovar se sla-
dovnou v Zálinicích ......

Česko-Srbský akc. pivovar .Jagodin“ 
Zámecký pivovar v Kolíně ....

K 50(J'—

„ 475 —

„ 260'—-

„ 400'—• 
„ 700'—

„ 250'—

„ 330'—
„ 600 — 
„ 500'—

„ 1250' —

„ 370' —

„ 500'—

„ 450'— 
„ 6500'—-

„ 500'—
„ 250 —

„' 600'—

„ 500'—

„ 720'—

„ 1500'—

,. 500'—
„ 500'—
, 1200'—
„ 350'—

40'—

„ 1000'—
„ 1100'—

800'—

240-—

200'—
35fi-.__
500'—

F. Továrny na stroj, hnojivá, lučebniny.

Akciová společnost pro zpracování
draselnatých louhů v Kolíně . . K 300'-
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Český průmysl pro výrobu kyseliny 
uhličité a kyslíku v Praze .. ,. . K 

„Medica“, akciová spol, továrna lu- 
čebnin a léčiv v Praze ... „

První moravská rolnická továrna 
akciová na soustředěná hnojivá a
lučebniny v Přerově.................. .....

Akciová továrna na strojená hnojivá 
a lučebniny ve Slaném . . . . „

Plynárna, akc. společnost v Kolíně . „ 
Akciová plynárna ve Slaném . . . „
M. Wotraubek, akc. spol. ve Vídni . „ 
Georg Schicht, akciová společnost 

v Ústí nad Lab. ...... „
Česká akc. spol. pro raff. petroleje

v Kolíně....................'....„
Lovosická akc. spol. pro výrobu rost-

linných olejů v Lovosicích . . . „
Monopol, akciová svíčkárna a myd- 

lárna v Praze........................... .....

700'— 

600'—-

900'—

1200'—  

280'— 
250'—• 
600'—

1200'—

820'—

1600 —

550'—

G. Mlýny a škrobárny.
Akciová společnost mlýnů v Praze .
Šimon, Klein a synové, akc. spol.

mlýnů v Praze.......................*
Frant. Odkolek, akciová společnost, 

parní mlýn a továrna na chléb,
Vysočany....................................

„Austria", akciová společnost, to-
várna na loupání rýže v Ústí n. L.

„Amylon“, akc. spol., tov. v Hronově

H. Elektrické podniky.
Severočeské elektrické závody, akc.

spol., Podmiokly........................... K 400'—
Moravsko-Ostravská elektrická ak-

ciová spol. v Moravské Ostravě „ 300'—
Česko-moravské elektrotechnické zá-

vody Frant. Křižík v Praze . . „ 600'—

K 700'— 

„ 250'-

„ 650'—

„ 400'—
., 225'—

Ch. Průmysl dřevařský.
Akc. sp. pro zužitkování lesů a dříví

v Praze..........................................
Pražská akciová společnost pro prů-

K 450'—

mysl dřevařský, Praha II., 846 . . 400'—
Jindřich Rohrs, akciová společnost

v Praze ......................................... 400'—
Brněnská Spedice a skladiště, akc.

spol. v Brně................................ 91 220'—

1. Koželužny a továrny na boty a papírny.
Akciová společnost starobrněnská,

závody na kůže v Brně . . . . K 900'— 
Akciová společnost Brněnská, to-

várna na kůže, Maxm. Grůnfeld
v Brně.........................................„ 850'—

Brněnská továrna na kůže, akciová 
společnost, dříve Adalbert Lase- 
ker v Brně.......................................... 15.000'—

Brněnská tov. na obuv, akciová spol
v Brně..................................... K 600'—

Akciová spol. pro výrobu usní a ko-
ženého zboží, dříve H. Bergmann 

syn v Novém Bydžově . . . . „ 800'—
Továrny .na strojový papír a lepenky, 

akciová sp. dříve Bratří Fritsche-
rové v Brně........................... „ 40' —

Papírový průmysl, akc. sp., Olšany,
(Olleschau) v Brně...........................  650'—

Papírový průmysl, akciová sp. v Bu-
dějovicích .................................... ..... 240'—

Vltavský mlýn bratří Poráků, akciová 
společnost továren papíru a le-
penky, Kienberg........................... ..... 1050'—

J. Tiskárny a grafické závody.
Prvíní západočeský tiskařský prů-

mysl, dříve Leo Kuche, akciová
společnost v Plzni...........................K 220'—

I. L. Bayer, akciová společnost pro
průmysl tisk. a papírnický v Praze „ 350'—

Českoslov. tiskárna akciová v Praze „ 150'—
česká grafická akciová společnost 

„Unie“, spojené závody tiskařské 
a vydavatelské v Praze . . . . „ 500'—

Nakladatelské družstvo „Máje", če-
ská akciová sp. v Praze . . . . „ 200'—

Pražská akciová tiskárna v Praze . . „ 400'—
Slévárna písmen, česká akc. sp.

v Praze ............................ 130'—
Spojené grafické ústavy Koppe, Bell-

mann, akc. spol, Smíchov . . . „ 200'—
Papírové továrny akc. sp. v Bialathal

in Sandhubel................................„ 2600'—
Děčínská knih- a kamenotiskárna, 

akciová spol. dříve August Hem- 
pel v Děčíně..................................... 2000'—

K- Přádelny a textilní závody, továrny látek.
Akciová továrna látek kobercových 

a nábytkových, dříve Ant. Klazar,
v Praze, Panská ul............................K 1000'—

Mořice Berana synové, akc. spol.
v Brně.............................................„ 600'—

Továrna na kloboukové šturnpy a 
přádelny vlny, akciová společ-
nost v Husinci................................. 400'—

Krnovská továrna na sukna, akc.
spol. v Krnově...............................„ 400'—

Společenský obchod, akc. sp. v Mladé
Boleslavi........................................ „ 180'—

Akciová spol. první Lipnická továrna 
na flanel a Hunyaboty, dříve Karel
2iak v Lipníku...............................„ 200'—

Frýdlandská přádelna lnu, akc. spol.
v Šumperku................................... „ 1200'—

Spojené přádelny lnu v Olomouci . . „ 500'—
Texíilní závodv Jan Hernych a syn,

akciová spol. v Praze...................... „ 400'—
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L. Cukrovary.
Spolková rolnická továrna na cukr, 

aKciová spon. v Uhříněvsi . . . K 
Rolnický akc. cukrovar v Bohušo-

vicích ............................................. „
Rolnický akciový cukrovar v Brodku „ 
Akc. spol. rolnický cukrovar v Cele- 

chovicích na Moravě . „
Rolnický akciový cukrovar v Dašicích „ 
Rolnický akciový cukrovar v Uřevo-

hosticích na Moravě.................. ....
Akciová společnost cukrovarnická

v Háji, ve Slezsku....................... .....
Moravský cukerní průmysl, akc. spol,

Hrušovany ................................„
Akciová továrna na cukr, Vysoké

Mýto................................................. „
Společenský rolnický akc. cukrovar

v Holiči u Olomouce.................. „
Spolkový rolnický cukrovar, Horka „ 
(Osoblahy), Hotzenplotzer Zucker- 

fabrik A. Q. Osoblahy (Hotzen-
plotz), Slezsko...........................  „

Rolnický akc. cukrovar v Hulíně . . „ 
Akc. cukrovar v Karlově u Svojšic „ 
Společ. továrna na cukr v Kouřimi „ 
Kelčovská továrna na cukr, akc. spol.

Kelč na Moravě . ... . . . „ 
Společenský cukrovar v Klobukách . „ 
Společenská továrna na cukr v Kolíně „ 
První moravský akciový cukrovar

rolnický v Kroměříži........................
Rolnická akc. rafinerie cukru v Lou-

nech .............................................
Rolnický akc. cukrovar Lenešice . . „ 
Kuffnerova břeclavská továrna na
cukr, akc. spol. Břeclava.................. .
Spolková továrna na cukr v Lužci . „ 
Spolkový cukrovar v Mladé Bole-

slavi, Malé Čejtice........................
Rolnická cukrovar, akc. spol. v Un-

čově................................................. „
Modřická akc. továrna na cukr, Mo-

dříce ..................................................................... ....
Rolnický cukrovar Holicko-Moravan-

ský, Moravany............................... „
Spolkový rolnický cukrovar Nový

Bydžov............................................. .
Spolkový cukrovar v Nymburce . . „ 
Cukrovarnická akc. spol. v Oboře . . „ 
Akc. továrna na cukr v Pardubicích ,, 
Pečecká rafinerie cukru v Pečkách

na dráze......................
Společ. továrna na cukr v Plaňanech „

[ Lounský akc. cukrovar, dř. M. Wal- 
tera v Lounech ...........................

2800'_ Srbsko-česká tov. a rafinerie v Praze
! Společ. rolnický cukrovar v Před-

2200’_ měřicích n. L...................................
tujp-_ | Cukrov. akc. spol. v Přelouči . , .

Rolnický akc. cukrovar v Prosenicích
2000'_ u Lipníku.........................................

Spol. podřipský cukrovar v Roudnici 
i Žatecká akc. tov. na cukr v Zatci . . 

2000' — Cukrovarnická akc. spol. v Sadské .
Akc. spol. rolnického cukrovaru v Šla-

1000-_ ! panicích..........................................
i Rolnický akc. cukrovar v Sokolnicích

40Q-_ Rolnický akc. cukrovar na Draha-
novicku u Olomouce

35i)-_ Opavská akc. spol. rafinerie cukrov.
v Opavě .........................................

900'— Společ. továrna na cukr Dolní Cetno 
2000'— Společ. továrna na cukr ve Velímě .

Společenský rolnický cukrovar ve

1150'— I 
1000'— | 

1600'— , 
3000'— I

7000'—

Vinoři . . . . -...........................
Akc. cukrovar Vávrovice u Opavy

za 200 K =....................................
Společ. továrna na cukr, Velvary . 
Rolnický cukrovar ve Vrbatkách . . 
Bulharsko-česká akc. spol. pro prů-

mysl cukerní v Sofii.......................

K

>»

j í
»

9t

ff

ff

»

600'—
600'—

1500'—
1200'—

1400'—
1200'—
800'—

1750'—

1500'—
300'—

800'—

1500'—
4500'—
1200'—

2000'—

1400'—
2000'—

600'—

1200'—

2000'— 
3500'— M. Továrny na cukrovinky a čokoládu.

1200'—
Akc. továrna na čokoládu a cukro-

vinky, dříve „Opp“ v Brně . . K 400'—

1600'—
„Merkur", továrna na cukrovinky a 

pečivo v Č. Budějovicích . 400'—
1700'— „Zora"', akciová továrna na cukro-

vinky a čokoládu v Olomouci . 600'—
800.—

1800'—
Čokoládové závody „Déli“, akc. spol. 

v Lovosicích................................. ff 700'—

2500'—

1200'—

N. Různé podniky.
Jindřich Mattoni, akc. sp. Qieshiebcl, 

Kysíhybl................................. K 1000'—

1000'—

1200'—

První pelhřimovská akc. továrna na 
zboží kartáčnické a štětky v Pel-
hřimově, dř. J. Hrdina..................

Akc. ledárny v Praze.......................
JJ 1100—

150'—

1100'—
Národní podnik, obchod, a prům. akc. 

společnost v Praze....................... 320'—
4000'—

900'

První česká akc. parní mlékárna 
v Praze ................... 50n-

5000'—
Vinné sklepy českých hostinských, 

akc. spol. na Král. Vinohradech .
%

450'—

1000'—
Obchod střižním a železářským zbo-

žím v Přelouči ...... 60'—
6000'- Společenský besední dům v Brně . . 100'—
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PříLB/3.

III. Dodatek.

Cl. 1. Kursy cenných papírů znamenaných na 
pražské burse pro zboží a cenné papíry, jež jsou 
podkladem pro likvidační bilanci, uvedeny jsou 
v příloze B/l.

Cl. 2. Kursy akcií na burse neznamenaných, 
společností se sídlem v území republiky Českoslo-
venské, uvedeny ]sou v příloze B/2.

Cl. 3. Kursy cenných papírů v předchozích 
seznamech neuvedené určí se pro likvidační bi-
lanci dle těchto zásad:

a) Pro papíry v bývalé rakouské části monar-
chie Rakousko-uherské mimo území Ceskoslo^- 
venské republiky platí závěrečné kursy zname-
nané na vídeňské burse dne 28. února 1919 a když 
toho dne znamenány nebyly, poslední jejich na 
této burse znamenaný závěrečný kurs.

b) Pro papíry v bývalé uherské části monar-
chie Rakousko-uherské, mimo území Českoslo-
venské^ republiky platí, vyjímaje válečné půjčky 
uherské, závěrečné kursy znamenané na buda-
pešťské burse dne 28. února 1919 a když toho 
dne znamenány nebyly, poslední jejich na této 
burse znamenaný závěrečný kurs.

Pro válečné půjčky uherské 
I. uherská 6% =

II. uherská 5K% —
II. uherská 6% =

III. uherská 6% =

platí kursy: 
61 •—,
60'—,
61-— 
61 •—

bursách v Hamburku, Lipsku, Mnichově a ve 
Vratislavi.

d) Pro papíry v předu nezahrnuté, znějící na 
franky, platí kursy znamenané dne 28. února 1919 
na burse pařížské stran hodnot francouzských a 
na bursách v Ženevě resp. v Curychu, pokud se 
týče hodnot švýcarských.

e) Pro papíry znějící na libry š.terlinků platí 
kursy znamenané dne 28. února 1919 na burse 
londýnské.

f> Pro papíry znějící na dolary platí kursy zna-
menané dne 28. února 1919 na burse v New Yorku.

g) Pro papíry znějící na holandské zlaté platí 
kursy znamenané dne 28. února 1919 na burse 
v Amsterodamě.

h) Pro papíry znějící na severské koruny 
platí kursy znamenané dne 28. února 1919 na bur-
sách v Kodani, resp. Stokholmu a Christianu.

i) Pro papíry znějící na ruble a znamenané 
na bursách pařížské, londýnské a berlínské platí 
kursy, které při těchto papírech znamenány byly 
na těchto bursách dne 28. února 1919.

k) Pro papíry znějící na marky, franky af 
francouzské nebo švýcarské, libry šterlinků, do-
lary,^ holandské zlaté, severské koruny a ruble, 
které dne 28. února 1919 na bursách pod a)—i) 
uvedených znamenány nebyly, platí poslední kur-
sy tam znamenané.

IV. uherská 6% =61
IV. uherská 5K % — 60
V. uherská 6% = 61
V. uherská 5M% = 60

VI. uherská 6% =61
VII. uherská 6% =61
VII. uherská 5K% = 60-_,

c) Pro papíry v předu nezahrnuté, znějící na 
měnu markovou platí kursy znamenané dne 
28. února 1919 na burse berlínské a pro papíry, 
jež tam znamenáni nejsou, kursy znamenané na

Cl. 4. Pro přepočítání kursů na koruny při 
papírech znějících na marky, franky, libry šter-
linků, dolary, holandské zlaté a severské koruny 
platí kursy devis vydané Československou devi- 
sovou ústřednou dne 25. února 1919 a obsažené 
v příloze A.

Cl 5. Kursovní lístky cizích burs, pokud při-
cházejí dle tohoto nařízení v úvahu, budou vylo-
ženy k nahlédnutí u revisního odboru ministerstva 
financí, v Praze II., Václavské nám. čís. 63 a mimo 
to u zemského finančního ředitelství v Praze 
Brně a ve Bratislavě.
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Příl. C.

Formulář pro likvidační bilanci.

I i a n

Aktiva:

1. Hotovost, valuty, devisy, kupony.

2. Vklady:
a) u cedulové banky,
b) u peněžních ústavů tuzemských,
c) u peněžních ústavů v cizině,
d) nostro u spojenců.

3. Reporty a lombardy:
a) na papíry bursovni,
b) na papíry jiné,
c) na podíly a akcie financovaných podniků. '

4. Směnky:
a) obchodní,
b) eskontované vlastní akcepty,
c) vlastní trasování, odpočítané směnky z depot 

a směnky sóla na řád banky.

5. Cenné papíry:

a.) tuzemské (vyjímajíc papíry pod lit. c—e),
b) cizozemské,
c) válečné půjčky,
d) vlastní emise,
e) akcie a podíly financovaných neb spřátele-

ných podniků.

6. Účast:
a) na obchodech a meta a konsorciálních,
b) v trvalém spojení s jinými ústavy,
c) neregulérní.

i
7. Dlužníci:

a) v běžném účtu podloženém cennvmi papíry
b) v běžném účtu podloženém směnkami, hypo-

tékou, cessí faktur,
c) v běžném účtu nehrazeném,
d) debatní položky různé podstaty.

8. Zálohy na zboží a remboursy:
a) hrazené odevzdáním dopravních dokumentů 

a skladních listů,
b) jinak zajištěné,
c) kreditované.

^ V-

9. Nemovitosti:

a) bankovní,
b) činžovní,
c) továrenské,
d) hospodářské a lesní.

10. Jinaká aktiva.

11. Transitní položky.

P a s s i v a:

1. Akciový kapitál.

2. Reservní fondy.

3. Spec. reservy a anticipace.

4. Zástavní listy, bankovní dluhopisy a p.

5. Věřitelé:
a) závazky nostro, .
b) závazky za komitenty,
c) neregulérní kreditní účty a nepraví věřitelé.

6. Vklady na účtech:
a) vklady peněžních ústavů,
b) vklady jinaké s výpovědní lhůtou,
c) girové.

7. Vklady na knížky a pokladní poukázky:
a) s výpovědí do 7 dnů,
b) s výpovědí do 3 měsíců,
c) s výpovědí přes 3 měsíce.

8. Akcepty a šeky:
a) vlastní akcepty,
b) avisované šeky.

9. Účast.

10. Jinaká passiva.

11. Transitní položky.

Mimo to do předkolony anebo průběžně:

A. Nároky a závazky:
a) ze - záruky banky,
b) z vlastního trasování,
c) z toho na účet třetí,
d) reeskontované směnky z depot a sóla.

B. Deposita.
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Příl. D.

Formulář pro likvidační bilanci.

JPodnilty průmyslové.

Aktiva:

1. Hotovost.

2. Devisy, valuty, seky, kupony na cizí měnu.

3. Vklady.

4. Cenné papíry:
a) ve vlastní správě,
b) v lombardu,
c) iako kauce.

Z toho zvláště uvésti v předkoloně akcie 
a podíly příbuzných podniků.

5. Dlužníci:
a) odběratelé v tuzemsku,

v cizině,
b) zálohy dodavatelům v tuzemsku,

v cizině,
c) spřízněné závody,
d) jiní dlužníci,
e) neregulérní debetní zůstatky, nevyúčtované 

transakce.

6. Zásoby ve vlastním skladě:
a) suroviny,
b) pomocné hmoty,
c) materiálie pro provoz,
d) polotovary,
e) tovary.

7. Zásoby mimo vlastní sklad:
a) u komisionářů, speditérů, ve skladištích,
b) na cestě,
c) nezvěstné.

8. Majetek nemovitý:
a) pozemky, doly, lesy atd.,
b) budovy (továrenské, obytné, hospodářské 

atd.).

9. Majetek movitý:
a) stroje,
b) nářadí a nástroje,
c) modely,

d) inventář v továrně a písárně,
e) vozy, koně atd.

10. Zařízení pomocná (vodo-, plynovod, elek-
trické zařízení, ochranná opatření, vysoké pece, 
dráhy, pokusné stanice atd.).

11. Hodnoty ideální (patenty, vzorky, vý-
robní tajemství a pod.).

12. Účast:
a) kapitálová,
b) výrobní.

13. Jinaká aktiva.

14. Přechodné položky.

P a s s i v a:

1. Základní kapitál.

2. Reservní fondy.

3. Spec. reservy a anticipace.

4. Věřitelé:
a) dodavatelé,
b) banky.
c) jiní věřitelé,

z toho zajištěno kauční hypotékou,
d) kreditní zůstatky a neregulérní věřitelé.

5. Hypotekární dluhy.

6. Akcepty.

7. Zálohy odběratelů.

8. Přijaté kauce.

9. Účast.

10. Dlužné mzdy, daně a pod.

11. Jinaká passiva.

12. Přechodní položky.

Ze státní tiskárny v Praze.


