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Makroekonomický vývoj České republiky
v 1. pololetí 2012

Česká ekonomika v 1. pololetí 2012 dále klesla. Zatímco ve 
2. polovině roku 2011 sklouzla do velmi mírné recese, v 1. čtvrt-
letí 2012 poklesla o 0,8 % v mezikvartálním porovnáním a ani 
data za 2. čtvrtletí 2012 nejsou optimistická. Jediným podstat-
nějším růstovým impulsem české ekonomiky byl čistý export, 
domácí poptávka (domácnosti, investice, vláda) byla vesměs 
faktorem negativním, nejvíce pak u spotřeby domácností, která 
se v 1. čtvrtletí 2012 propadla o více 2,3 % mezikvartálně, což je 
od roku 1999 vůbec nejvyšší mezikvartální pokles. Důvodů pro 
takovou slabost je víc. Zaprvé, od ledna 2012 došlo k růstu spod-
ní sazby DPH o 4 procentní body. Zadruhé, spotřeba domácností 
je limitována nervozitou spotřebitelů. Spotřebitelská důvěra se 
zhoršuje a nachází se už na úrovních nižších než v roce 2009 
a poblíž úrovní z roku 1999. To samozřejmě limituje nákupy spo-
třebitelů, zejména u věcí delší spotřeby. Zatřetí, trh práce stagnu-
je, což refl ektuje zpomalování zpracovatelského průmyslu, které 
zase odráží zpomalující eurozónu v důsledku dluhové krize. Ani 
další složky domácí agregátní poptávky růstu příliš nepomohly, 
fi xní investice zůstaly v podstatě na nule, vládní výdaje lehce 
poklesly, propadly se výrazně zásoby. Společným jmenovatelem 
těchto věcí je nervozita a nejistota a fi skální restrikce. 

Infl ace zůstala z hlediska měnové politiky bez problémů. I když 
celková infl ace vzrostla výrazně nad 3 %, poptávková složka 
infl ace zůstala záporná podobně jako každý měsíc od léta 2009. 
Cenovou hladinu v letošním roce zvyšují pouze složky, na kte-
ré má ČNB pouze omezený dosah: regulované ceny, nepřímé 

daně, ceny potravin a ceny pohonných hmot. Z těchto důvodů, 
a také proto, že i na další roky zůstane česká ekonomika zbave-
ná poptávkových tlaků (v polovině roku 2012 byl schválen další 
balík úspor a vyšších daní pro rok 2013), mohla ČNB v červnu 
2012 přistoupit k dalšímu snížení sazeb. Po více než dvou letech 
tak klíčová sazba klesla o 25 bazických bodů na historické mini-
mum 0,50 % a vzhledem k situaci v reálné ekonomice existuje 
prostor pro další pokles.

Z tržního hlediska byl zajímavý vývoj kurzu české koruny a dluho-
pisů. Po likviditních operacích Evropské centrální banky na konci 
roku 2011 a v únoru letošního roku se situace mírně uklidnila, což 
1. čtvrtletí vrátilo českou korunu na úroveň 24,50 Kč za 1 euro. 
Jednalo se o výraznou korekci z podzimních minim, kdy se koruna 
pohybovala na úrovni 26 Kč za euro. Tato úleva však byla pouze 
krátkodobá a zhoršená situace kolem Řecka a španělských bank ve 
2. čtvrtletí 2012 znovu korunu vrátila na 25,50 Kč za euro. Nega-
tivní sentiment tak převážil i nad velmi solidní obchodní bilancí 
a dobrým vývojem běžného účtu platební bilance. Dvanáctiměsíč-
ní suma běžného účtu a přímých zahraničních investic je kladná. 
U dluhopisů byly po většinu 1. pololetí 2012 výnosy mírně vyšší 
než bylo odůvodnitelné. Rozšíření spreadu k německým 10letým 
dluhopisům na 180 bazických bodů v březnu až květnu 2012 
neodpovídalo relativnímu postavení české a německé ekonomi-
ky. V pololetí 2012 došlo ke snížení spreadu na více realistických 
130 bazických bodů, což je však stále nad fundamentálně odůvod-
nitelnou úrovní 80 až 90 bazických bodů.
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Konsolidované hospodářské výsledky
České spořitelny za 1. pololetí 2012

Výkaz o zisku

Česká spořitelna vykázala za 1. pololetí 2012 podle mezi-
národních standardů pro účetní výkaznictví neauditovaný 
konsolidovaný čistý zisk po menšinových podílech ve výši 
8,2 mld. Kč. Výsledek představuje meziroční nárůst o 14 % proti 
konsolidovanému čistému zisku 7,2 mld. Kč za srovnatelné obdo-
bí roku 2011. Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu (ROE) 
zůstal stabilní na úrovni 19,7 %. Ukazatel výnosnosti aktiv 
(ROA) vzrostl z 1,6 % na 1,8 %.

Výborné Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2012 dosáh-
la banka díky poklesu tvorby opravných položek na úvěro-
vá rizika, nárůstem čistého úrokového výnosu a nárůstem 
výnosů z fi nančních aktiv. Provozní zisk, počítaný jako rozdíl 
provozních výnosů a nákladů se ve srovnání s loňským polole-
tím snížil o 3 % na 13,1 mld. Kč. Ukazatel poměru provozních 
nákladů k provozním výnosům (Cost/Income Ratio) se zvýšil ze 
40,8 % na 41,9 %. 

Celkové provozní výnosy zahrnující čisté úrokové výnosy, čisté 
příjmy z poplatků a provizí a čistý zisk z obchodních operací 
dosáhly za 1. pololetí výše 22,5 mld. Kč, což představuje mezi-
roční snížení o 1 %. Růst čistého úrokového výnosu byl převážen 
snížením čistého zisku z obchodních operací a čistých příjmů 
z poplatků a provizí. Podíl neúrokových výnosů na provozních 
výnosech se mírně snížil a představuje 30,8 %.

V přetrvávajícím prostředí historicky nízkých úrokových sazeb 
se čistý úrokový výnos zvýšil o 1 % na 15,6 mld. Kč. České 
spořitelně se podařilo zvýšit úrokové výnosy z dluhopisů 
v portfoliu realizovatelných fi nančních aktiv a fi nančních 
aktiv držených do splatnosti díky nárůstu jejich objemu 
v souvislosti se změnou struktury aktiv. Objem čistých úroko-
vých výnosů z klientských obchodů zůstal stabilní. Výrazněji 
se snížily čisté úrokové výnosy z mezibankovních operací kvůli 
poklesu úrokových sazeb a nižšímu objemu mezibankovních 
aktiv. Změna struktury úročených aktiv se projevila v mír-
ném nárůstu čisté úrokové marže vztažené k úročeným akti-
vům, která dosáhla úrovně 3,96 %, přičemž ve stejném období 
loňského roku činila 3,83 %.

Čisté příjmy z poplatků a provizí, jako další podstatná součást 
provozních výnosů, dosáhly výše 5,9 mld. Kč, což znamená 
snížení o 2 % proti 1. pololetí 2011. Pokles příjmů z poplatků 
a provizí je způsoben zejména snížením příjmů z broker-
ských a investičních činností v souvislosti s poklesem zájmu 
o investování do cenných papírů vzhledem k vývoji na trhu, 
a také snížením vstupních poplatků. Poklesly rovněž příjmy 
z platebních transakcí (bez kartových operací) kvůli postupným 

strukturálním změnám v chování klientů, kteří čím dál častě-
ji využívají internetové bankovnictví a zvýhodněné programy 
na Osobních účtech. Pozitivní vývoj zaznamenaly přede-
vším příjmy z poplatků a provizí z úvěrových obchodů 
a z transakcí provedených platebními kartami díky jejich 
rostoucímu počtu a objemu. Např. objem karetních transakcí 
v síti České spořitelny se ve srovnání se stejným obdobím loň-
ského roku zvýšil o výrazných 23 %.

Čistý zisk z obchodních operací zaznamenal ve srovnání 
s minulým obdobím pokles o 25 % na 1,0 mld. Kč, výrazně 
se snížily výnosy z devizových obchodů, mimo jiné kvůli osla-
bení české koruny a z derivátových operací, na druhé straně se 
zvýšily výnosy z operací s cennými papíry, především z dluhopisů 
a pokladničních poukázek. 

Ve srovnání s loňským 1. pololetím se všeobecné provozní nákla-
dy (zahrnující náklady na zaměstnance, ostatní správní náklady 
a odpisy hmotného a nehmotného majetku) zvýšily o 1,0 % na 
9,4 mld. Kč. Rostly personální náklady a klesly ostatní admi-
nistrativní náklady. Změna struktury nákladů byla způso-
bena zahrnutím společnosti s IT Solutions CZ do konso-
lidačního celku. Ostatní správní náklady se snížily o 5 % na 
3,7 mld. Kč. Personální náklady se zvýšily o 9 % na 4,5 mld. Kč. 
Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny České spořitelny 
se ve srovnání s loňským 1. pololetím zvýšil o 3 % na 10 643, 
avšak bez vlivu zahrnutí společnosti s IT Solutions CZ by o 1 % 
poklesl. Odpisy hmotného a nehmotného majetku poklesly o 7 % 
na 1,1 mld. Kč díky snížení velikosti odpisů nehmotného majetku 
v oblasti licencí, softwaru a hardwaru.

Saldo tvorby rezerv a opravných položek k úvěrům a pohle-
dávkám dosáhlo úrovně −2,2 mld. Kč, což představuje ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku výrazné snížení 
o 38 %. Důvodem meziročního poklesu je zejména nižší potřeba 
tvorby opravných položek díky průběžnému zlepšování kvality 
jak korporátního, tak i retailového úvěrového portfolia. 

Velikost ostatních provozních nákladů se výrazně zlepšila téměř 
o jednu polovinu na −0,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se podí-
lela řada faktorů, zejména však skutečnost, že ostatní provozní 
náklady rovněž zahrnují zisky a ztráty z přecenění a prode-
je fi nančních aktiv v portfoliích v reálné hodnotě, realizova-
telných aktiv a aktiv držených do splatnosti. Ty v meziročním 
srovnání vykázaly výrazné zlepšení, a to především díky reali-
zovaným ziskům z prodeje dluhopisů. Nicméně nejvýznamnější 
nákladovou položkou ostatních provozních nákladů jsou odvody 
do Fondu pojištění vkladů.
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Výkaz o fi nanční pozici

Objem bilanční sumy dosáhl výše 915,0 mld. Kč, což představuje 
v meziročním srovnání navýšení o 1 % z 907,3 mld. Kč, přičemž 
v porovnání s koncem roku 2011 se bilanční suma zvýšila o 3 %.    
V meziročním srovnání došlo ke změně struktury aktiv, zvýšil se 
objem realizovatelných fi nančních aktiv, fi nančních aktiv držených 
do splatnosti a klientských úvěrů, snížil se objem mezibankovních 
pohledávek, zejména repoobchodů. Na pasivní straně bilance se 
zvýšil objem vlastního kapitálu a snížily se mezibankovní závaz-
ky, vlastní emitované cenné papíry a podřízený dluh. Strukturální 
změny na aktivní a pasivní straně bilance zobrazují efektiv-
nější řízení úrokových výnosů a nákladů v prostředí trvale 
nízkých úrokových sazeb.

Objem celkového portfolia klientských úvěrů za posledních 
dvanáct měsíců vzrostl o 4 % na 483,3 mld. Kč, zásluhou nárůs-
tu hypotečních úvěrů a vyššího úvěrování podnikatelských 
subjektů. 

Portfolio úvěrů obyvatelstvu za fi nanční skupinu zůstalo v porov-
nání s loňským pololetím stabilní na úrovni 263,0 mld. Kč. Úvěro-
vání obyvatelstvu se vyvíjí rozdílným tempem. Zatímco hypoteční 
úvěry výrazně rostou, spotřebitelské úvěry stále ještě klesají. 

Objem portfolia hypotečních úvěrů fyzickým osobám 
se oproti loňskému pololetí zvýšil o výrazných 9 % na 
135,9 mld. Kč, přičemž objem nově poskytnutých hypotečních 
úvěrů se zvýšil o více než jednu třetinu (o 35 %) na 18,1 mld. Kč, 
a to při počtu více než 10 800 nových hypotečních úvěrů. Prů-
měrná velikost nového nepodnikatelského hypotečního úvěru činí 
1,7 mil. Kč se splatností 22,6 let. Důležitý ukazatel průměrné hod-
noty úvěru k hodnotě nemovitosti dosahuje úrovně 68,2 % a za 
celé portfolio hypotečních úvěrů obyvatelstvu 65,3 %.

Celkový objem všech hypotečních úvěrů se proti loňskému polo-
letí zvýšil o 6 % na 189,8 mld. Kč, což je, mimochodem, nejvyšší 
hodnota v historii České spořitelny a zároveň banku pasuje na lídra 
trhu v České republice. Obnovení růstu portfolia hypotečních 
úvěrů souvisí s aktivní úvěrovou politikou České spořitel-
ny. Hypotéka ČS dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější hypoteční 
produkty na českém trhu. Je poskytována bez poplatku za vyřízení, 
nabízí klientům vedle nízké úrokové sazby a možnosti čerpání bez 
faktur na výstavbu i variabilní splácení, tedy možnost přerušení 
splácení, odkladu splátek i na začátku splácení či změny splátek 
v průběhu splácení včetně možnosti mimořádných splátek. Klienti 
výhodnou nabídku oceňují a mají zájem i o refi nancování hypoték 
z jiných fi nančních institucí. Podle analytické společnost Scott & 
Rose zvítězila Hypotéka ČS v soutěži Finanční produkt roku 2011 
v kategorii hypoték. Svou roli při zvýšené poptávce po hypotékách 
též sehrává současná příznivá cena nemovitostí a dalším faktorem 
je také postupné zvyšování DPH.

Spotřebitelské úvěry včetně úvěrů na kreditních kartách se ve 
srovnání s loňským pololetím snížily o 7 % na současných 
74,4 mld. Kč. Jejich poskytování je ovlivněno nízkou poptávkou 
způsobenou přetrvávající vyšší nezaměstnaností a zvýšenou opa-
trností obyvatel. V rámci spotřebitelských úvěrů rostly pouze 
úvěry poskytnuté na konsolidaci dříve poskytnutých půj-
ček a spotřebitelských splátek u jiných subjektů. Úvěry ze 
stavebního spoření zaznamenaly pokles proti loňskému 1. pololetí 
o 8 % na 40,0 mld. Kč.

Úvěry právnickým osobám se v meziročním srovnání zvýšily 
o 11 % na 202,3 mld. Kč. Zásluhu na tomto výsledku mají zejména 
úvěry velkým společnostem a fi rmám ze segmentu malých a střed-
ních podniků (SME). Objem úvěrů veřejnému sektoru se snížil 
o 5 % na 18,0 mld. Kč. 

Ukazatel podílu klientských úvěrů ke klientským vkladům (vč. 
vkladů v reálné hodnotě) představuje 69,7 % ve srovnání s hodno-
tou 67,1 % v loňském pololetí. O zlepšující se kvalitě úvěrového 
portfolia České spořitelny svědčí poměr klientských pohledávek, 
u nichž došlo k selhání dlužníka, k celkovému objemu klientských 
pohledávek. Tento ukazatel k 30. červnu 2011 činil 5,4 %. Ve stej-
ném období minulého roku představoval tento ukazatel 6,4 %. 

V porovnání se stejným obdobím pohledávky za bankami 
výrazně poklesly takřka na jednu polovinu, tj. na 77,9 mld. Kč ze 
143,9 mld. Kč. Tento výsledek je zapříčiněn výrazným snížením 
objemu repo operací s ČNB i s jinými bankami, který klesl 
z 87,5 mld. Kč na současných 18,5 mld. Kč v důsledku realokace 
fi nančních aktiv.

Celkový objem portfolií cenných papírů oceňovaných reálnou hod-
notou, realizovatelných cenných papírů a cenných papírů držených 
do splatnosti, dosáhl v polovině roku 2012 hodnoty 287,6 mld. Kč, 
což ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 značí nárůst 
o 23 %. Nejvýrazněji vzrostla realizovatelná fi nanční akti-
va a fi nanční aktiva držená do splatnosti, a to v souvislosti 
s výše uvedenou realokací fi nančních aktiv za účelem stabiliza-
ce a zvýšení úrokových výnosů. Z celkového objemu všech 
portfolií činí cenné papíry s pevným výnosem včetně pokladnič-
ních poukázek 285,4 mld. Kč. Česká spořitelna ke konci pololetí 
2012 nevlastnila žádné italské, španělské, irské, portugalské ani 
řecké státní dluhopisy. Expozice banky vůči španělským korpo-
rátním dlužníkům představuje pouze 1,8 mld. Kč a vůči irským 
0,2 mld. Kč. Jedná se o pohledávky vůči klientům nebo bankám, 
nikoli vůči státům. Vůči řeckým, portugalským a italským subjek-
tům nemá banka žádné pohledávky.

Velikost hmotného a nehmotného majetku proti loňskému pololetí 
poklesla o 4 % na 17,7 mld. Kč. Objem hmotného majetku před-
stavuje 14,9 mld. Kč, z toho 73 % představují pozemky a budovy. 
Nehmotný majetek činí 2,8 mld. Kč. 

Makroekonomický vývoj České republiky | Konsolidované hospodářské výsledky | Významné události a obchodní aktivity
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Závazky ke klientům zůstaly za posledních dvanáct měsíců stabil-
ní na úrovni 677,0 mld. Kč (vč. vkladů v reálné hodnotě 693,2 mld. 
Kč). Vklady občanů včetně vkladů v reálné hodnotě zaznamena-
ly nárůst o 2 % na 532,6 mld. Kč. Rostou především vklady 
Šikovného spoření (38,0 mld. Kč), Prémiové vklady v reálné 
hodnotě (16,0 mld. Kč) a Internetové spoření. Průběžně se rov-
něž zvyšují úložky penzijního připojištění, které již překročily 
čtyřicetimiliardovou hranici, což představuje nárůst o 10 %. Rov-
něž se zvýšily vklady na Osobních účtech a jen lehce poklesly 
vklady stavebního spoření. Vklady právnických osob zaznamenaly 
nárůst o 7 % na 95,5 mld. Kč, a to zejména na běžných účtech 
v korunách i v cizích měnách. Vklady veřejného sektoru však 
zaznamenaly pokles o 18 % na 65,0 mld. Kč. 

Závazky k bankám se snížily o 8 % na 52,4 mld. Kč. Na tomto vývo-
ji se také podílí pokles mezibankovních repo operací z 11,7 mld. 
Kč v loňském pololetí na 7,9 mld. Kč v pololetí letošním.

Objem závazků z dluhových cenných papírů zobrazených v kon-
solidované bilanci poklesl o 9 % na 43,8 mld. Kč, a to vlivem 
poklesu emitovaných hypotečních zástavních listů a dluhopisů 
v souvislosti s maturováním některých emisí. 

Vlastní kapitál náležející akcionářům banky dosáhl úrovně 
84,1 mld. Kč. Ve srovnání s minulým obdobím se vlastní kapitál 
zvýšil o 14 % zásluhou nárůstu nerozděleného zisku. Česká spo-
řitelna k posílení své kapitálové báze již dříve emitovala podříze-
né dluhopisy, jejichž celkový objem v bilanci banky k 30. červnu 
2012 činil 2,4 mld. Kč. Kapitálová přiměřenost podle metodiky 
BASEL II činila k 30. červnu 2012 16,0 %, přičemž v pololetí 
2011 činila 15,2 %. Celkový kapitál podle BASEL II pro výpočet 
kapitálové přiměřenosti představuje 74,1 mld. Kč a celkové kapi-
tálové požadavky představují 37,1 mld. Kč. V loňském pololetí 
tyto údaje činily 67,1 mld. Kč, resp. 35,3 mld. Kč.
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Významné události a obchodní aktivity 
v 1. pololetí 2012

Nadace České spořitelny

V lednu oslavila Nadace České spořitelny 10 let od svého 
založení. Za těchto 10 let věnovala více než 147 mil. Kč na 
veřejně prospěšné aktivity. V roce 2011 pak podpořila celkem 
33 projektů částkou téměř 15 mil. Kč. K dlouhodobým partnerům 
Nadace ČS patří Charita ČR, Život 90, Palata – Domov pro zra-
kově postižené, Nadační fond manželů Livie a Václava Klauso-
vých, SANANIM, Drop In, Podané ruce, Nadace VIA, Nadace 
Partnerství a Český svaz ochránců přírody. Již několik let nadace 
také podporuje neziskové a charitativní organizace v regionech 
prostřednictvím projektů oblastních poboček České spořitelny. 
Jde o menší projekty, které v regionech jen těžko nalézají podporu 
a možnosti fi nancování.

SERVIS 24 A BUSINESS 24

K 30. červnu 2012 počet aktivních klientů přímého bankovnictví 
SERVIS 24 a BUSINESS 24 činil 1,44 milionu, což přestavuje ná-
růst za posledních 12 měsíců o 6 %, počet provedených transakcí 
vzrostl o 5 % na více než 54 milionů. 

V 10. ročníku soutěže Zlatá koruna o nejlepší fi nanční produkty 
roku zazářil SERVIS 24 Internetbanking, když zvítězil v mimo-
řádné kategorii „Produkt desetiletí“. První místo obdržel z toho 
důvodu, že se v uplynulých 10 letech existence soutěže opakova-
ně stal nejoblíbenějším produktem a získala nejvíce ocenění 
jak od odborníků, tak i od široké veřejnosti.

Mobilní banka

Od února 2012 mohou klienti České spořitelny – majitelé iPhonů – 
spravovat a kontrolovat své fi nance pomocí mobilu, navíc jako 
první v České republice mohou zaplatit prostřednictvím telefonu 
složenky. Stačí, když budou mít aktivovanou službu SERVIS 24 
Internetbanking a zdarma si stáhnou aplikaci SERVIS 24 Mobilní 
banka, dodanou společností Cleverlance Enterprise Solution, pro-
střednictvím App Store. Mobilní banka ČS pro iPhone se těší 
ze strany uživatelů nebývalému zájmu, od února si aplikaci 
stáhlo téměř 26 tisíc zájemců.

Česká spořitelna již samozřejmě chystá podobnou aplikaci 
pro mobilní zařízení vybavená operačním systémem Android, 
kterou klientům nabídne v listopadu letošního roku. Banka tak 
reaguje na výrazný zájem ze strany majitelů tohoto operačního 
systému. Stejně jako Mobilní banku budou moci i tuto aplikaci 
používat uživatelé, kteří nejsou klienty internetového bankov-
nictví SERVIS 24. 

Kartový program

Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 
3,1 milionu kusů (pokles o 2 %), z toho kreditní karty představují 
0,4 milionu kusů. Objem úvěrů poskytnutých prostřednictvím kre-
ditních karet k 30. červnu 2012 činil 5,1 mld. Kč, což značí pokles 
o 6 % v porovnání s loňským pololetím. 

V obchodní síti obchodních partnerů České spořitelny, 
kterých je téměř 18 tisíc, provedli držitelé karet mezi lednem 
a červnem 2012 téměř 67 milionů transakcí v celkovém obje-
mu 57,6 mld. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 
to značí nárůst o 23 %. 

Česká spořitelna v současné době provozuje 1435 bankomatů a plat-
bomatů. Do konce letošního roku banka plánuje zprovoznění dalších 
přibližně 30 nových bankomatů a 20 platbomatů. Česká spořitelna 
má také 48 bankomatů uzpůsobených pro slabozraké a nevi-
domé klienty a jejich počet chce do konce tohoto roku více 
než zdvojnásobit na přibližně 100 kusů. Od počátku roku 2012 
provedli držitelé karet v bankomatech 46,3 milionů transakcí v obje-
mu 152,0 mld. Kč. V této souvislosti není bez zajímavosti, že před 
dvaceti lety (1. července 1992) představila Česká spořitelna v tehdej-
ším hotelu Atrium v Praze svůj první online bankomat. Bankomaty 
České spořitelny v současné chvíli vedle výběru hotovosti umožňují 
ještě dalších 11 funkcí, například zaplacení složenky, dobití kreditu 
mobilního telefonu, změnu PIN kódu nebo zobrazení limitů karty. 
Jako první banka v České republice představila Česká spořitelna 
bankomat pro nevidomé, vkladový bankomat nebo mobilní ban-
komat. Novinkou, kterou v nejbližší době klientům nabídne, bude 
zadávání trvalých příkazů přes bankomaty. Platbomat, dříve také 
nazývaný transakční terminál, se podobá bankomatu, ale na rozdíl 
od něj neobsahuje hotovost a umožňuje klientům zadávat rychle 
a levně příkazy k úhradě. Jeho použití je cenově výhodnější než 
využití sběrného boxu. Podmínkou použití platbomatu je vlastnictví 
platební karty České spořitelny.

Česká spořitelna již vydala 0,4 milionu bezkontaktních pla-
tebních karet. Platby bezkontaktní kartou ve spolupráci s Českou 
spořitelnou nově zavedly supermarkety BILLA a diskontní prodej-
ny PENNY ve všech svých prodejnách. Bezkontaktní technolo-
gie umožňuje klientům platit kartou nákupy do 500 Kč bez 
nutnosti zadat PIN, tedy pouze přiložením karty do vzdálenosti 
5 cm ke čtečce bezkontaktního terminálu. Nad tuto částku je mož-
né bezkontaktně platit také, je ale třeba zadat PIN. Oproti kontakt-
ní platbě je bezkontaktní platba rychlejší, jednodušší a pohodlněj-
ší. Bezkontaktní karty jsou bezpečné, mají stejnou úroveň 
ochrany jako standardní platební karty. Při bezkontaktní plat-
bě navíc klient nevydá kartu z ruky, může tedy dohlížet na celou 
transakci. Pro zajištění větší ochrany proti zneužití karet může být 
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klient jednou za čas při platbě požádán o vložení karty do terminá-
lu a zadání PIN i při úhradě částek do 500 Kč. Toto opatření slouží 
jako potvrzení, že klient je skutečně držitelem karty, což snižuje 
možnost podvodu v případě, že mu kartu odcizí nebo ji ztratí.

Česká spořitelna je první bankou v České republice, která 
svým klientům nabízí, vedle klasického doručení poštou, zasí-
lání PIN k platebním kartám pohodlně a moderně prostřed-
nictvím SMS zprávy. Způsob doručení PIN k nové platební kartě 
prostřednictvím SMS zprávy je bezpečný a především rychlý.

sKarta

Česká spořitelna zvítězila v obchodní soutěži o zajištění 
administrace výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní 
politiky zaměstnanosti a provozování karty sociálních systé-
mů. Ke konci června 2012 začala banka dodávat na úřady práce 
první sKarty. Do konce roku 2012 bude postupně vydáno zhruba 
900 tisíc karet. Již v květnu spustila Česká spořitelna společ-
ně s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR informační 
webový portál www.skontakt.cz. Příjemci dávek (kromě důcho-
dů a nemocenské) tak získají všechny potřebné informace na jednom 
místě. Webový portál obsahuje šest základních sekcí: vše o sKartě, 
poplatky, dávky, návody, nejčastější otázky a odpovědi a kontakty. 
V sekci o sKartě najdou zájemci informace o tom, komu je sKarta 
určena, kdo a kde ji bude vydávat, jak a kde lze kartu použít, infor-
mace o výhodách či poplatcích spojených s kartou. Záložka „Dáv-
ky“ umožňuje lepší orientaci v jednotlivých typech sociálních dávek 
– přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, dáv-
ky pěstounské péče, porodné a pohřebné. 

Chytrá karta a stavební spoření

Klientům, kteří využívají Chytrou kartu, přináší Česká spořitelna 
celou řadu výhod. Novou službou jsou odměny na účty stavebního 
spoření u Stavební spořitelny ČS, které klientům banka nabídla 
díky velké oblibě podobné služby zaměřené na penzijní připojiš-
tění u Penzijního fondu ČS. Česká spořitelna tak přináší, jako 
první banka na trhu, svým klientům odměny na účty staveb-
ního spoření za placení Chytrou kartou ČS. Při platbě Chytrou 
kartou ČS získají za každých 1 000 Kč nákupu v obchodě 10 Kč na 
svůj účet stavebního spoření u Stavební spořitelny ČS. 

Agrotým ČS

Česká spořitelna se v rámci svého Agrotýmu věnuje fi nanco-
vání zemědělství už více než 15 let. Díky úzce specializované-
mu poradenství a zkušenostem z projektového fi nancování se Česká 
spořitelna stala lídrem trhu fi nancování projektů obnovitelných zdrojů 
energie v České republice. Důkazem její silné pozice i oboustranně 
prospěšné spolupráce je navázané partnerství s celou řadou profesních 
organizací působících v zemědělství. Mezi partnery České spořitelny 

patří např. Zemědělský svaz, České sdružení pro biomasu CZ BIOM, 
E.ON Energie a úzkou spolupráci navázala banka také s PGRLF, 
SZIF, Agrární komorou ČR nebo Českou bioplynovou asociací.

V dubnu Česká spořitelna schválila fi nancování 100. bioplynové sta-
nice v ČR s plánovaným výkonem 800 kW. Česká spořitelna fi nancu-
je bioplynové stanice už od roku 2007 a díky bohatým zkušenostem 
získaným z provozu již fi nancovaných stanic nabízí svým klientům 
také vysoce specializované poradenství. Celkově poskytla Česká 
spořitelna na všechny bioplynové stanice už přes 6 mld. Kč 
a s více než 30% podílem fi nancovaných stanic je lídrem na 
českém trhu. Banka bioplynové stanice vnímá jakou vhodnou for-
mu diverzifi kace činností zemědělských klientů, jelikož přispívají 
k jejich stabilizaci, což má také pozitivní dopad na zaměstnanost na 
venkově. Navíc banka klientům zajišťuje dodatečné příjmy z prodeje 
elektrické energie po celou dobu splatnosti úvěru.

TOP INOVACE

Česká spořitelna zahájila program dotovaného fi nancování ino-
vativních projektů. Za první 3 měsíce od spuštění programu TOP 
INOVACE schválila úvěry v celkové výši přes 0,4 mld. Kč, další 
projekty v objemu 0,8 mld. Kč jsou v procesu posuzování. Pro-
gram TOP INOVACE je součástí konceptu inovačního centra 
České spořitelny, prostřednictvím kterého chce Česká spořitelna 
poskytovat specifi cké služby klientům s inovativním potenciálem 
v jakékoliv fázi jejich životního cyklu.

Účelové spoření

Česká spořitelna nabízí nový spořící produkt Účelové spoření. Pro-
střednictvím pravidelného ukládání fi nančních částek a díky 
úrokovému zvýhodnění ve výši 1,3 % si klienti mohou naspořit 
potřebnou částku na nákup zvoleného zboží. Zájemci získají 
zdarma založení a vedení účtu, výběr hotovosti z účtu, vyhotovení 
a zaslání ročního výpisu. Prostředky lze kdykoliv během spoření 
bez poplatku vybrat. Klienti Účelového spoření ČS navíc mají 
možnost využít slev na vybrané zboží a služby u obchodních 
partnerů. Slevy se vztahují např. na elektroniku, bílou techniku, 
dovolené, nábytek, automobily či vybavení zahrady a rekonstrukce 
obydlí. Slevy se pohybují od 10 do 40 %. Poskytované slevy na vybra-
né zboží a služby mohou klienti využít např. u společností bauMax, 
Datart, Kika, Woodface, Firo Tour, Atis či Auto Jarov.

Erste Premier

V květnu změnila Česká spořitelna název služby ČS Premier pro 
vysoce bonitní klienty na Erste Premier. Se změnou názvu služ-
by je spojený i její další rozvoj. Erste Premier je značka, která na 
základě obsáhlého dotazování mezi bonitními klienty plně vyhovu-
je této specifi cké skupině klientů, která se s původní značkou příliš 
neztotožňovala. Česká spořitelna loni nastartovala ambicióz-
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ní transformaci drobného bankovnictví, díky níž nabídne 
čtyři různé způsoby obsluhy a přístupy ke klientům. Změna 
názvu služby pro vysoce bonitní klienty Erste Premier je prvním 
letošním krokem v oblasti rozlišení obsluhy podle toho, co které 
skupině klientů nejvíce vyhovuje.

Pobočky

Od počátku letošního roku slouží zrakově postiženým klientům 
první bankovní pobočka v České republice se zásadními navigač-
ními pomůckami pro zrakově postižené klienty. V pobočce České 
spořitelny v Pardubicích na Palackého třídě byl instalován ojedinělý 
navigační systém v podobě akustického majáku, mapy a kontrastní 
vodící linie, který výrazným způsobem přispívá k pohodlné orien-
taci klientů v prostorách pobočky. Díky navigačnímu systému 
v pobočce mohou zrakově postižení klienti zcela samostatně 
absolvovat cestu ke svému poradci a nejsou tak závislí na 
pomoci někoho jiného. Česká spořitelna tímto krokem pokračuje 
ve zkvalitňování svých služeb pro hendikepované klienty.

Prostřednictvím internetových stránek České spořitelny si 
lze sjednat schůzku s bankovním poradcem na konkrétní 
datum a hodinu ve více než 200 pobočkách České spoři-
telny. Česká spořitelna je první bankou v České republice, která 
tuto službu nabídla nejen pro své klienty, protože tento systém 
mohou využívat všichni zájemci o schůzku a nemusí přitom 
být klienty České spořitelny. Banka tímto krokem rozšiřuje 
způsoby, jakým se zájemci o schůzku v pobočce mohou objednat 
a zároveň vychází vstříc lidem, kteří chtějí řešit záležitosti s ban-
kovním poradcem ihned po příchodu do pobočky.

Česká spořitelna chce v budoucnu nabídnout své služby 
i obyvatelům obcí, ve kterých nemá kamennou pobočku, 
a proto testuje pojízdnou pobočku v Bavorově a Bernarticích. 
Banka tak navazuje na loňské uvedení vůbec první mobilní poboč-
ky v České republice, která slouží klientům převážně v době rekon-
strukce stávajících kamenných poboček a je samostatně nepojízdná. 
Česká spořitelna má nejširší síť kamenných poboček v České repub-
lice a v budoucnu plánuje rozšířit také počet poboček pojízdných. 
Klienti mohou v pojízdné pobočce vyřídit základní bezhoto-
vostní i limitované hotovostní služby. Obsluhu klientů zajišťují 
vždy dva poradci České spořitelny. Poplatky jsou v pojízdné poboč-
ce stejné jako ve všech ostatních pobočkách. Design pobočky tvoří 
mapa kraje, kudy pobočka projíždí. Na přítomnost pojízdné poboč-
ky a její otevírací dobu pak upozorňují zvukové znělky.

Depozitář

Česká spořitelna zvítězila ve výběrovém řízení na posky-
tovatele služeb depozitáře ING Penzijního fondu. Celkový 
majetek ING Penzijního fondu přesahuje 26 mld. Kč a spravuje 
účty více než 400 tisícům klientů. Česká spořitelna je depozitářem 
pro 67 fondů, jejichž aktiva představují hodnotu přes 103 mld. Kč, 

nyní také bude pečovat o dalších 26 mld. Kč v ING Penzijním 
fondu. V rámci služeb depozitáře banka bude fondu nabízet 
i služby platebního styku, správy běžných účtů a kustody.

Anonymní vkladní knížky

Prostřednictvím nově založené nadace chce Česká spoři-
telna vrátit zpět do české společnosti fi nanční prostředky 
uložené na nevyzvednutých promlčených vkladech. Nadace 
bude podporovat vědu, výzkum a vzdělání v oborech, které přiná-
šejí praktický prospěch a zvyšují konkurenceschopnost společnos-
ti. Na konci letošního roku uběhne 10 let od doby, kdy Parlament 
ČR zrušil vkladní knížky na doručitele. Banky tyto vkladní knížky 
nesměly dále úročit a klienti měli na vyzvednutí promlčených vkla-
dů právě 10 let. Na konci června letošního roku bylo uloženo na 
2,53 mil. na anonymních vkladních knížkách (AVK) 2,38 mld. Kč. 
Z původního objemu 121 mld. Kč uloženého na 6,6 mil. AVK si 
tak klienti již vybrali více než 98 %. Klienti si mohou své peníze 
z promlčených AVK vyzvednout ještě do konce letošního roku, 
poté by měly vklady podle zákona připadnout bance.

Získaná ocenění

V letošní soutěži Euromoney Awards for Excellence, kterou 
každoročně vyhlašuje odborný magazín Euromoney, získala Česká 
spořitelna první cenu Best Bank in the Czech Republic 2012. 
Stala se tak nejlepší bankou v České republice. O výsledcích soutěže 
Euromoney Awards for Excellence rozhoduje odborná porota složená 
z novinářů a odborníků magazínu Euromoney z několika zemí svě-
ta. Hodnocení vychází z kvantitativního a kvalitativního výzkumu 
a poskytuje celkový přehled o službách a produktové nabídce fi nanč-
ních institucí. Získání ceny Euromoney Best Bank in the Czech 
Republic opět potvrdilo, že vstřícný přístup České spořitelny 
ke klientům a důraz na kvalitu poskytovaných služeb je správ-
ný a cení si jej jak klienti, tak i odborná veřejnost.

Česká spořitelna se umístila na prvním místě žebříčku „Navi-
gátor bezpečného úvěru“, který sestavili odborníci z Institutu eko-
nomických studií Univerzity Karlovy a společnosti EEIP. Navigátor 
analyzoval podmínky padesáti bezúčelových hotovostních úvěrů od 
34 poskytovatelů. Úvěry od České spořitelny byly ohodnoceny jako 
nejbezpečnější na českém trhu. Za bezpečný úvěr je považován tako-
vý, u kterého žadatel rozumí parametrům, zná kvalitu poskytovatele 
a chápe důsledky, které plynou z jeho splácení i nesplácení.

Česká spořitelna je podle hodnocení amerického časopisu Global 
Finance nejbezpečnější bankou regionu střední a východní 
Evropy. Navázala tím na druhé místo z loňského roku a první místo 
z roku 2010. Česká spořitelna tak potvrzuje, že patří dlouhodobě 
mezi nejbezpečnější banky ve střední a východní Evropě. Podkla-
dem pro sestavení žebříčku nejbezpečnějších bank v regionu byly 
informace ratingových agentur Moody’s, Standard & Poor’s a Fitch 
o hodnocení dlouhodobého úvěrového ratingu a bilanční sumy.
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Významné události a obchodní aktivity | Očekávaný vývoj České spořitelny | Vybrané ekonomické ukazatele

Do roku 2012 vstoupila Česká spořitelna jako nejlepší banka dese-
tiletí s novou strategií, která vytváří předpoklady pro její stabilizo-
vaný a dlouhodobě udržitelný rozvoj i v dalších letech. 

V souladu s touto strategií by se Česká spořitelna měla do konce 
roku 2014 stát vedoucí bankou v šesti hlavních segmentech (drob-
ní klienti, movití klienti, nejbonitnější klienti, veřejný a neziskový 
sektor, malé a střední fi rmy, velké národní fi rmy) a jednou z klíčo-
vých bank v dalších dvou segmentech (podnikatelé a malé fi rmy 
a velké nadnárodní fi rmy).

Při naplňování těchto strategických cílů a ve snaze udržet špičkovou 
profi tabilitu bude Česká spořitelna sledovat tři strategické směry:

 užitek, který poskytuje klientům, tzn. nabízet klientů užiteč-
ná řešení;
 zážitek pro klienty, tzn. poskytovat služby tak, aby to pro 
klienty bylo snadné a příjemné;
 vztah klientů k bance, tzn. získat si důvěru a uznání klientů.

Česká spořitelna očekává i v druhém pololetí 2012 stabilizova-
ný vývoj založený na spolehlivě fungujícím obchodním modelu 
a vysoké loajalitě klientů.

Z hlediska vývoje základních položek bilance aktiv a pasiv se 
v druhé polovině letošního roku očekává pouze mírný růst obje-
mu úvěrů poskytovaných klientům. Současně se předpokládá spíše 
stabilizace primárních vkladů. Výsledkem tohoto vývoje bude dal-
ší mírné zvyšování stávajícího poměru mezi úvěry a vklady.

Ve druhém pololetí letošního roku je očekáván v zásadě obdobný 
vývoj hlavních položek výkazu zisků a ztrát jako v pololetí prv-
ním. Čistý úrokový výnos bude ovlivněn především očekávaným 
poklesem úrokových sazeb a pouze mírnými přírůstky poskyt-
nutých úvěrů. Na čistý příjem z poplatků bude pozitivně působit 
postupné zvyšování aktivity banky v úvěrové oblasti i nabídka 
nových služeb a produktů. Na druhé straně se negativně projeví 
přetrvávající opatrnost v investování do akcií a podílových fondů. 
Významnou roli v dosažení očekávaného zisku budou mít kromě 
klesající tvorby opravných položek na úvěrová rizika i přínosy 
z realizace vybraných skupinových i lokálních projektů a zvýšený 
důraz na řízení provozních nákladů.

–

–

–

Očekávaný vývoj České spořitelny 
ve 2. pololetí 2011
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Vybrané ekonomické ukazatele

Základní poměrové ukazatele
30. června 

2012
30. června 

2011

ROE 19,7 % 19,7 %
ROA 1,8 % 1,6 %
Cost/income 41,9 % 40,8 %
Čistá úroková marže vztažená k úročeným aktivům 3,96 % 3,83 %
Neúrokové výnosy / provozní výnosy 30,8 % 32,3 %
Pohledávky za klienty / závazky ke klientům 69,7 % 67,1 %
Individuální kapitálová přiměřenost (BASEL II) 16,1 % 14,5 %
Konsolidovaná kapitálová přiměřenost (BASEL II)  16,0 % 15,2 %

Údaje z obchodní činnosti
30. června 

2012
30. června 

2011

Průměrný počet zaměstnanců Finanční skupiny ČS 10 643 10 311
Celkový počet klientů 5 162 622 5 229 909
Počet sporožirových účtů 2 760 324 2 785 729
     z toho Osobních účtů 2 270 826 2 225 768
Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 1 441 694 1 360 878
Počet karet 3 134 891 3 191 104
     z toho kreditních 365 908 408 092
Počet bankomatů 1 435 1 374
Počet poboček České spořitelny 657 653

Čistý zisk po zdanění vybraných dceřiných společností České spořitelny
podle mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (neauditováno)
mil. Kč 30. června 

2012
30. června 

2011

Brokerjet České spořitelny –3 4
Factoring České spořitelny 30 34
Penzijní fond České spořitelny 340 371
sAutoleasing 35 22
Stavební spořitelna České spořitelny 419 587

Čestné prohlášení
Níže podepsaní tímto prohlašují, že podle jejich nejlepšího vědomí podává konsolidovaná pololetní zpráva věrný a poctivý obraz o fi nanční 
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření České spořitelny a jejího konsolidačního celku za uplynulé pololetí a o vyhlídkách 
budoucího vývoje fi nanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření.

Dušan Baran Jiří Škorvaga
Místopředseda představenstva Člen představenstva
a 1. náměstek generálního ředitele a náměstek generálního ředitele

Očekávaný vývoj České spořitelny | Vybrané ekonomické ukazatele | Finanční část
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Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka
za období končící 30. června 2012 

sestavená ve shodě s Mezinárodním účetním standardem
IAS 34: Mezitímní účetní výkaznictví (neauditovaná)

Mezitímní konsolidovaný výkaz o fi nanční situaci 
k 30. červnu 2012, 31. prosinci 2011 a 30. červnu 2011 12

Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 14

Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 15

Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 16

Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 18

Příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce 20
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mil. Kč 30. června 
2012

31. prosince 
2011

30. června 
2011

Aktiva
1. Pokladní hotovost, vklady u ČNB 26 584 31 936 29 023
2. Pohledávky za bankami 77 866 77 433 143 901
3. Pohledávky za klienty 483 323 483 552 464 327
4. Opravné položky k úvěrům a pohledávkám (18 979) (17 976) (21 540)

Čisté pohledávky za klienty 464 344 465 576 442 787

5.
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů 41 328 43 845 40 963

 a) Cenné papíry k obchodování 31 895 32 117 27 403

 
b)  Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované 

reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 9 433 11 728 13 560
6. Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 16 727 20 500 14 805
7. Realizovatelné cenné papíry 61 557 35 908 22 740
8. Cenné papíry držené do splatnosti 184 643 175 037 169 743
9. Účasti v přidružených společnostech a společně řízených podnicích 73 75 87

10. Investice do nemovitostí 11 020 11 339 11 485
11. Aktiva ve výstavbě 2 149 2 501 2 989
12. Hmotný majetek 14 952 15 410 15 509
13. Nehmotný majetek 2 786 2 944 2 897
14. Pohledávka ze splatné daně z příjmů 242 169 851
15. Odložená daňová pohledávka 589 830 755
16. Ostatní aktiva 10 129 9 095 8 805

Aktiva celkem 914 989 892 598 907 340

Vybrané ekonomické ukazatele | Mezitímní konsolidovaný výkaz o fi nanční situaci | Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku

Mezitímní konsolidovaný výkaz o fi nanční situaci 
k 30. červnu 2012, 31. prosinci 2011 a 30. červnu 2011 (neuditováno)
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Vybrané ekonomické ukazatele | Mezitímní konsolidovaný výkaz o fi nanční situaci | Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku

mil. Kč 30. června 
2012

31. prosince 
2011

30. června 
2011

Pasiva a vlastní kapitál
1. Závazky k bankám 52 371 52 862 56 829
2. Závazky ke klientům 677 026 658 016 678 835
3. Závazky v reálné hodnotě 18 156 16 458 15 940

a) Závazky z obchodování 3 5 647
b) Závazky označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 18 153 16 453 15 293

4. Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 17 767 21 984 13 384
5. Emitované dluhopisy 43 154 44 790 46 536
6. Rezervy 2 515 2 520 2 129
7. Závazek ze splatné daně z příjmů 354 18 123
8. Odložený daňový závazek 223 202 311
9. Ostatní pasiva 16 927 13 392 14 995

10. Podřízený dluh 2 408 2 520 4 660
Pasiva celkem 830 901 812 762 833 742
11. Vlastní kapitál 84 088 79 836 73 598

 a) Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti 84 123 79 810 73 479
– Základní kapitál 15 200 15 200 15 200
– Emisní ážio 11 11 11
– Zákonný rezervní fond 3 804 3 948 4 119
– Retranslační rezerva (372) (320) (499)
– Přecenění zajišťovacích derivátů 50 37 155
– Přecenění realizovatelných cenných papírů 408 (284) (10)
– Nerozdělený zisk 65 022 61 218 54 503

 b) Nekontrolní podíly (35) 26 119
Pasiva a vlastní kapitál celkem 914 989 892 598 907 340

Tato mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla bankou sestavena a schválena představenstvem dne 7. srpna 2012.

Pavel Kysilka Dušan Baran
Předseda představenstva Místopředseda představenstva
a generální ředitel a 1. náměstek generálního ředitele
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o fi nanční situaci | Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku | Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 (neuditováno)

mil. Kč 30. června 
2012

30. června 
2011

Pokračující činnosti  
1. Úrokové a podobné výnosy 19 349 19 645
2. Úrokové a podobné náklady (3 765) (4 176)
 Čistý úrokový výnos 15 584 15 469
3. Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika (2 248) (3 642)
 Čistý úrokový výnos po rezervách a opravných položkách na úvěrová rizika 13 336 11 827
4. Výnosy z poplatků a provizí 7 585 7 549
5. Náklady na poplatky a provize (1 637) (1 484)
 Čisté příjmy z poplatků a provizí 5 948 6 065
6. Čistý zisk z obchodních operací 986 1 313
7. Náklady na zaměstnance (4 544) (4 162)
8. Ostatní správní náklady (3 744) (3 943)
9. Odpisy majetku (1 136) (1 222)

Všeobecné správní náklady (9 424) (9 327)
10. Ostatní provozní náklady netto  (483) (948)

 Zisk před zdaněním 10 363 8 930
11. Daň z příjmů z pokračujících činností (2 173) (1 719)

 Zisk po zdanění 8 190 7 211
  

Zisk za účetní období náležející
12. Akcionářům mateřské společnosti 8 221 7 212
13. Nekontrolním podílům (31) (1)
  8 190 7 211
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o zisku | Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku | Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu

Mezitímní konsolidovaný výkaz 
o úplném výsledku 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 (neauditováno)

mil. Kč 30. června 
2012

30. června 
2011

1. Zisk za účetní období 8 190 7 211
 Ostatní úplné zisky a ztráty
 Zajištění čisté investice v cizoměnových účastech 16 72
 Odložená daň (3) (14)

2. Zajištění čisté investice v cizoměnových účastech netto 13 58
3. Retranslační rezerva (43) (58)
 Zisky a ztráty z přecenění realizovatelných fi nančních aktiv 807 72
 Odložená daň (115) (4)

4. Zisky a ztráty z přecenění realizovatelných fi nančních aktiv netto 692 68
 Zajištění peněžních toků – –
 Odložená daň – –

5. Zajištění peněžních toků netto – –
 Ostatní úplné zisky a ztráty po zdanění celkem 662 68
 Úplný výsledek za účetní období po zdanění 8 852 7 279
 v tom náležející
 Akcionářům mateřské společnosti 8 874 7 270
 Nekontrolním podílům (22) 9
  8 852 7 279
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku | Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu | Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích Mezitímní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku | Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu | Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

mil. Kč Kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní 
podíly

Vlastní kapitál 
celkem

Nerozdělený 
zisk

Přecenění rea-
lizovatelných 

cenných papírů

Přecenění 
zajišťovacích 

derivátů

Retranslační 
rezerva

Zákonný 
rezervní fond

Emisní ážio Základní kapitál Celkem

K 1. lednu 2011 52 114 (78) 97 (431) 3 867 11 15 200 70 780 167 70 947
Zisk za účetní období 7 212  - - - - - - 7 212 (1) 7 211
Ostatní úplné zisky a ztráty po zdanění - 68 58 (68) - - - 58 10 68
Úplný výsledek za účetní období po zdanění 7 212 68 58 (68) - - - 7 270 9 7 279
Dividendy (4 560) - - - - - - (4 560) (61) (4 621)
Nekontrolní podíly ve společnostech nově zařazených 
do konsolidačního celku, navýšení kapitálu  - - - - - - - - 4 4
Prodej dceřiných společností (12)  - - - 3 - - (9) - (9)
Příděl do rezervních fondů (251) - - - 251 - - - - -
Použití fondů  - -  - - (2)  -  - (2)  - (2)
K 30. červnu 2011 54 503 (10) 155 (499) 4 119 11 15 200 73 479 119 73 598

Mezitímní konsolidovaný přehled 
o změnách ve vlastním kapitálu 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 (neauditováno)

mil. Kč Kapitál náležející akcionářům mateřské společnosti Nekontrolní 
podíly

Vlastní kapitál 
celkem

Nerozdělený 
zisk

Přecenění rea-
lizovatelných 

cenných papírů

Přecenění 
zajišťovacích 

derivátů

Retranslační 
rezerva

Zákonný 
rezervní fond

Emisní ážio Základní kapitál Celkem

K 1. lednu 2012 61 218 (284) 37 (320) 3 948 11 15 200 79 810 26 79 836
Zisk za účetní období 8 221 - - - - - - 8 221 (31) 8 190
Ostatní úplné zisky a ztráty po zdanění - 692 13 (52) - - - 653 9 662
Úplný výsledek za účetní období po zdanění 8 221 692 13 (52) - - - 8 874 (22) 8 852
Dividendy (4 560) - - - - - - (4 560) (40) (4 600)
Nekontrolní podíly ve společnostech nově zařazených 
do konsolidačního celku, navýšení kapitálu - - - - - - - - 1 1
Prodej dceřiných společností 187 - - - (187) - - - - -
Příděl do rezervních fondů (44) - - - 44 - - - - -
Použití fondů - - - - (1) - - (1) - (1)
K 30. červnu 2012 65 022 408 50 (372) 3 804 11 15 200 84 123 (35) 84 088



18

Mezitímní konsolidovaný výkaz 
o peněžních tocích 
za období končící 30. června 2012 a 30. června 2011 (neauditováno)

mil. Kč 30. června 
2012

30. června 
2011

Zisk před zdaněním 10 363 8 930
Úpravy o nepeněžní operace
Tvorba rezerv a opravných položek na úvěrová rizika 2 449 3 719
Odpisy majetku 1 136 1 222
Odpisy investic do nemovitostí 125 123
Znehodnocení investic do nemovitostí 120 (24)
Znehodnocení aktiv ve výstavbě – 375
Nerealizovaná ztráta/(zisk) z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů 
nebo výnosů a závazků v reálné hodnotě 440 43
Zisk z prodeje/přecenění majetkových účastí 268 (370)
Tvorba/(rozpuštění) ostatních rezerv 5 (13)
Změna reálné hodnoty derivátů (427) 6
Časově rozlišené úroky, amortizace diskontu a prémie (991) 1 258
Ostatní úpravy 84 (26)
Provozní zisk před změnou provozních aktiv a pasiv 13 572 15 243

Peněžní tok z provozních činností
(Zvýšení)/snížení provozních aktiv
Povinné minimální rezervy u ČNB 5 390 (5 118)
Pohledávky za bankami (474) 31 731
Pohledávky za klienty (1 353) (924)
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (2 132) (12 013)
Realizovatelné cenné papíry (25 071) (2 318)
Ostatní aktiva (1 088) (1 144)
Zvýšení/(snížení) provozních pasiv
Závazky k bankám 1 527 3 115
Závazky ke klientům 20 225 15 998
Závazky v reálné hodnotě 1 759 3 867
Ostatní pasiva 3 527 5 054
Čistý peněžní tok z provozních činností před zdaněním a změnou nekontrolních podílů 15 882 53 491
Zvýšení/pokles nekontrolních podílů 11 14
Placená daň z příjmů (1 767) (1 892)
Čistý peněžní tok z provozních činností 14 126 51 613

Peněžní tok z investičních činností
Nákup cenných papírů držených do splatnosti (10 168) (26 979)
Prodej cenných papírů držených do splatnosti 106 137
Investice do nemovitostí 74 149
Příjem z prodeje aktiv ve výstavbě 352 268
Příjem z nekonsolidovaných účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (16) 146
Příjmy z prodeje podílu v dceřiné a přidružené společnosti 156 32
Výdaje na koupi podílu v dceřiné a přidružené společnosti - (122)
Nákup hmotného a nehmotného majetku (610) (506)
Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku 23 55
Čistý peněžní tok z investičních činností (10 083) (26 820)

Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu | Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích | Příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce
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mil. Kč 30. června 
2012

30. června 
2011

Peněžní tok z fi nančních činností
Dividendy placené (4 560) (4 560)
Dividendy placené menšinovým akcionářům (40) (61)
Emitované dluhopisy – prodej 1 666 1
Emitované dluhopisy – zpětný odkup (2 850) (3 100)
Přijetí/(splacení) podřízeného dluhu (162) (6 420)
Použití fondů (1) (2)
Čistý peněžní tok z fi nančních činností (5 947) (14 142)

Čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a jiných vysoce likvidních prostředků (1 904) 10 651
Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky na počátku roku 37 829 18 211
Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky na konci roku 35 925 28 862

Mezitímní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu | Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích | Příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce
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Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích | Příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce

Příloha k mezitímní 
konsolidované účetní závěrce
sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění 
přijatém Evropskou unií za období končící 30. června 2011

1. Úvod

Česká spořitelna, a. s., („banka“) se sídlem Praha 4, Olbrachto-
va 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 je právním nástupcem Čes-
ké státní spořitelny a byla zaregistrována jako akciová společnost 
v České republice dne 30. prosince 1991. Česká spořitelna, a. s., 
je univerzální bankou poskytující služby drobného, komerčního 
a investičního bankovnictví na území České republiky.

Majoritním akcionářem České spořitelny, a. s., je společnost EGB 
Ceps Holding GmbH, která je 100% dceřinou společností EGB 
Ceps Beteiligungen GmbH, přičemž EGB Ceps Beteiligungen 
GmbH je 100% dceřinou společností Erste Group Bank AG („Ers-
te Group Bank“). 

Mezi hlavní aktivity banky patří:
 přijímání vkladů od veřejnosti;
 poskytování úvěrů;
 investování do cenných papírů na vlastní účet;
 platební styk a zúčtování;
 vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, 
cestovních šeků;
 poskytování záruk;
 otvírání akreditivů;
 obstarávání inkasa;
 obchodování na vlastní účet nebo účet klienta s devizovými 
hodnotami, v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně kur-
zových a úrokových obchodů, s převoditelnými cennými papíry;
 obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně 
poradenství;
 účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb;
 úschova a správa cenných papírů nebo jiných hodnot;
 pronájem bezpečnostních schránek;
 poskytování porad ve věcech podnikání;
 vydávání hypotečních zástavních listů podle zvláštního zákona;
 fi nanční makléřství;
 výkon funkce depozitáře;
 směnárenská činnost (nákup a prodej devizových prostředků);
 poskytování bankovních informací.

Prostřednictvím dceřiných společností poskytuje banka (společně 
„skupina“) rovněž následující druhy služeb:

 správa fondů;
 stavební spoření a úvěry;
 penzijní připojištění;
 fi nanční leasing a operativní pronájem;

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

 factoring;
 poradenství;
 poskytování investičních služeb;
 realitní činnost;
 pronájem výpočetní techniky, instalace a opravy elektronic-
kých zařízení;
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware 
a software;
 účast na řízení a fi nancování fi rem.

Skupina musí dodržovat regulační požadavky ČNB. Mezi tyto 
požadavky patří limity a další omezení týkající se kapitálové při-
měřenosti, kategorizace pohledávek a podrozvahových závazků, 
úvěrového rizika ve spojitosti s klienty skupiny, likvidity, úrokové-
ho rizika, měnové pozice skupiny a operačního rizika.

Kromě bankovních subjektů podléhají regulatorním požadavkům 
další společnosti ve skupině, zejména v oblasti penzijního připojiš-
tění a kolektivního investování.

2. Východiska pro přípravu mezitímní 
účetní závěrky

Mezitímní konsolidovaná účetní závěrka, která zahrnuje mezitímní 
účetní výkazy banky a jejích dceřiných společností, byla sestavena 
ve shodě s Mezinárodním účetním standardem IAS 34: Mezitímní 
účetní výkaznictví. 

Všechny údaje jsou v milionech Kč (mil. Kč), není-li uvedeno jinak.

Tato mezitímní konsolidovaná účetní závěrka byla připravena na 
základě ocenění v pořizovacích cenách, s výjimkou realizovatelných 
cenných papírů, fi nančních aktiv a fi nančních pasiv oceňovaných 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů, všech derivátů, 
emitovaných cenných papírů zajištěných proti úrokovému riziku, 
které jsou vykázány ve své reálné hodnotě. Majetek určený k prodeji 
je vykázán v reálné hodnotě snížené o náklady související s prode-
jem v případě, že je nižší než jeho účetní hodnota (tj. pořizovací cena 
snížená o oprávky a kumulované ztráty ze snížení hodnoty).

Účetní postupy byly použity konzistentně ve společnostech zahr-
nutých do konsolidace.

Prezentace mezitímní konsolidované účetní závěrky v souladu 
s IAS 34 vyžaduje, aby vedení skupiny provádělo odhady, které 

–
–
–
–
–

–

–
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mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i na podmíněná 
aktiva a pasiva k datu sestavení účetní závěrky a vykazované hod-
noty výnosů a nákladů během vykazovaného období. Skutečné 
výsledky se od těchto odhadů mohou lišit.

Mezitímní účetní závěrka obsahuje informace, které jsou důležité 
pro pochopení fi nanční pozice a výkonnosti účetní jednotky 
v průběhu mezitímního období. Uživatelé mezitímní účetní 
závěrky by měli posuzovat informace v souvislosti s roční účetní 
závěrkou k 31. prosinci 2011. 

Oproti roční účetní závěrce k 31.prosinci 2011 došlo ke změně 
vykazování výsledku z přepočtu cizí měny u několika společností 
skupiny realitních fondů, které mají fi nancování, příjmy a majetek 
vedený primárně v EUR. Výsledek z přepočtu u těchto společností 
je vykazován v Ostatním úplném výsledku. 

Dále došlo oproti účetní závěrce k 31. prosinci 2011 k následují-
cím změnám v některých kapitolách týkajících se řízení rizik. 

Řízení rizik
Ve skupině vykonává risk management divize řízená členem před-
stavenstva České spořitelny, a. s.,zodpovědným výhradně za oblast 
řízení rizik (chief risk offi cer). Tato divize, která je zcela nezávis-
lá na obchodních útvarech skupiny, soustřeďuje všechny útvary 
pověřené řízením rizik: 

 odbor compliance, prevence fi nanční kriminality a podvod-
ného jednání,
 úsek právní služby, 
 úsek centrální řízení rizik, 
 úsek řízení úvěrových rizik korporátního bankovnictví, 
 úsek řízení úvěrových rizik retailového bankovnictví,
 úsek restrukturalizace a vymáhání,
 úsek kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia a 
 úsek bezpečnost. 

Struktura schvalovacích pravomocí
Struktura schvalovacích pravomocí je založena na principu 
významnosti dopadu případné ztráty z poskytnutého úvěru do 
fi nančního hospodaření skupiny a rizikovosti příslušného úvěro-
vého případu. Nejvyšší schvalovací pravomoci má úvěrový výbor 
představenstva, úvěrový výbor dozorčí rady má poradní funkci. 
Nižší schvalovací pravomoci jsou odstupňovány podle seniority 
pracovníků úseku řízení úvěrových rizik korporátního, resp. retai-
lového bankovnictví.

–

–
–
–
–
–
–
–

Tržní riziko
Skupina uzavírá pro své klienty i některé netypické měnové opce, 
jako např. digitální, bariérové nebo windowed opce. Některé 
měnové opční kontrakty anebo opce na různé podkladové koše 
akcií nebo akciové indexy jsou součástí jiných fi nančních nástrojů 
jako vnořený derivát.

Úrokové riziko 
Skupina dále sleduje úrokové riziko a provádí simulace dopadu 
změn úrokových sazeb do hospodářského výsledku vybraných dce-
řiných společností, především Stavební spořitelny České spořitelny, 
a. s., Penzijního fondu České spořitelny, a. s. a s Autoleasing, a. s.

Riziko likvidity
Střednědobá a dlouhodobá likvidita je monitorována a stresově 
testována jednou měsíčně prostřednictvím simulačního modelu 
„Survival Period Analysis (SPA)“. Tento ukazatel měří, jak dlouho 
může jednotka z pohledu rizika likvidity přežít během několika 
různých předdefi novaných krizových scénářů. Mezi tyto scénáře 
se řadí: běžný stav (OCB), mírná krize jména (MIC), vážná krize 
jména (SIC), mírná krize trhu (MMC), vážná krize trhu (SMC) 
a kombinace vážné krize jména a trhu (CIM). Aktuální doba přežití 
je vyhodnocována každý měsíc. Regulace doporučuje, aby doba 
přežití byla jeden měsíc, během roku 2011 tato doba pro Českou 
spořitelnu, a. s., činila více než jeden rok.

Česká spořitelna sleduje i dva nové poměrové ukazatele k měře-
ní likviditního rizika, které zavádí Basel III: „Liquidity Coverage 
Ratio (LCR)“ a „Net Stable Funding Ratio (NSFR)“. 

Ukazatel LCR měří odolnost banky vůči náhlé stresové likviditní 
situaci, konkrétně, zda je banka v případě likviditní krize schopna 
přežít minimálně 30 dní. Ukazatel je defi nován jako poměr vyso-
ce likvidních aktiv k celkovému očekávanému odtoku peněžních 
prostředků během následujících třiceti dnů za stresových podmí-
nek. Minimální hodnota tohoto poměru by měla být vždy vyšší než 
100 %. Nutnost plnění tohoto limitu se očekává od roku 2015. 

Ukazatel NSFR podporuje likviditní odolnost v dlouhém období 
s cílem zajistit, aby se dlouhodobé pohledávky fi nancovaly dlouho-
dobými zdroji. Tento ukazatel stanovuje minimální akceptovatel-
nou částku stabilního fi nancování v horizontu nad jeden rok. Uka-
zatel NSFR je defi nován jako poměr částky stabilního fi nancování 
(kapitál a část zdrojů, u kterých je možné očekávat spolehlivost 
fi nancování v horizontu přes jeden rok za stresových podmínek) 
a objemu požadovaného stabilního fi nancování (aktiva, která je 
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možné zpeněžit za déle než jeden rok). Hodnota tohoto ukazatele 
by měla být vždy vyšší než 100 %. Nutnost plnění tohoto limitu se 
očekává od roku 2018. 

Výsledky SPA, LCR a NSFR jsou prezentovány a diskutovány ve 
Výboru pro operativní řízení likvidity (OLC) a ve Výboru pro říze-
ní aktiv a pasiv (ALCO), které následně rozhodují o potřebě prová-
dět opatření ve vztahu k podstupovanému likviditnímu riziku.

Operační riziko
Důležitým nástrojem pro snížení ztrát v důsledku operačních rizik je 
pojistný program, který skupina využívá již od roku 2002. Tento pro-
gram zahrnuje nejen pojištění majetkových škod, ale i rizik z bankovní 
činnosti a odpovědnostních rizik. Od roku 2004 se banka spolu s dce-
řinými společnostmi, v nichž vykonává rozhodující vliv, začlenila do 
pojistného programu Erste Group, který dále rozšířil pojistnou ochra-
nu, zejména u škod se závažným dopadem na hospodářský výsledek 
skupiny. Od 3. čtvrtletí 2011 je pojistný program rovněž zohledňo-
ván ve výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku v rámci 
pokročilého AMA přístupu (Advanced Measurement Approach).

Řízení kapitálu
Erste Group Bank zohledňuje v Systému vnitřně stanoveného kapi-
tálu (SVSK) následující rizika, která by měla být pokryta zcela nebo 
částečně kapitálem: tržní rizika obchodního portfolia, tržní rizika 
investičního portfolia včetně úrokového rizika, rizika kreditní a rizika 
operační. Riziko likvidity a makroekonomické riziko jsou zahrnuta 
nepřímo do ekonomického kapitálu (prostřednictvím stresového tes-
tování). Další rizika jako např. riziko koncentrace, sekuritizace, repu-
tační a strategické jsou obsažena již v rizicích krytých kapitálem nebo 
jsou kryta přirážkou stanovenou ve výši 5% z interního kapitálu.

Pro kvantifi kaci rizik je využívána u tržních a operačních rizik 
metodika Value at Risk (VaR) pro jednoroční časovou periodu na 
hladině spolehlivosti 99,9 %. Pro rizika kreditní je použita metoda 
rizikově vážených aktiv s využitím IRB přístupu. Celkové riziko 
skupiny je součtem jednotlivých rizik, tedy není využit diversi-
fi kační efekt z důvodu preference konzervativnějšího postupu. 
Výsledné celkové riziko je porovnáváno s kapitálovými zdroji sta-
novenými jako součet základního a dodatkového kapitálu a aktuál-
ního výsledku běžného roku. 

Metodika skupiny Erste Group Bank stanoví limit pro maximální 
rizikovou expozici jednotlivých členů skupiny. Tento limit závisí 
na výši kapitálových zdrojů a na předchozím vývoji rizikovosti 
banky. Od limitu maximální expozice se odečítají výsledky stre-
sového testování za účelem stanovení hranice pro akceptovanou 
výši rizika. Skupina splňuje s dostatečnou rezervou tento limit sta-
novený většinovým akcionářem. Skupina systematicky pokračuje 
v dalším zpřesňování zahrnutí nových regulatorních požadavků do 
výhledu modelování vývoje kapitálových potřeb a zdrojů.

V roce 2011 bylo po schválení představenstvem České spořitel-
ny, a. s., provedeno strukturované. posouzení materiálnosti rizik 
(tzv. „risk materiality assessment“). Byla provedena revize inter-
ního kapitálu: od interního kapitálu se odečítá (případně přičítá) 
nedostatek (případně přebytek) v krytí očekávaných ztrát při IRB, 
dividendy (v prvním čtvrtletí), daň z příjmu (pro čtvrté čtvrtletí). 
Došlo k rozšíření k aplikaci SVSK pro účely plánování a rozhodo-
vání – skupina alokuje kapitál na základě SVSK vstupů pro účely 
kontrolingových reportů v rámci skupinového modelu pro sledová-
ní výkonnosti. Česká spořitelna, a. s.,vyjádřila maximální toleranci 
k riziku formou vyhodnocení klíčových ukazatelů, které odrážejí 
strategii a kapitál banky, její obchodní aktivity a rizika z nich ply-
noucí, zároveň explicitně stanovila jejich limity (tzv. „risk appetite 
statement“). Systém byl schválen představenstvem České spořitel-
ny, a. s. Pro případ nenadálého poklesu poměru interního kapitálu 
k ekonomickému kapitálu vypracovala skupina v souladu se sku-
pinovými standardy Erste Group i standardy v bankovním sektoru 
plán pro řešení této situace, tzv. Emergency Response Plan, který 
byl rovněž schválen představenstvem České spořitelny, a. s. 

3. Důležitá pravidla účetnictví

Při sestavování mezitímní účetní závěrky byla použita stejná pra-
vidla jako při sestavování roční účetní závěrky. 

V průběhu mezitímního období, tj. od 1. ledna 2012 do 30. červ-
na 2012 nebyly novelizovány žádné standardy s aplikací do praxe 
skupiny.
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4. Společnosti zahrnuté do konsolidace

 v dubnu 2012 došlo k prodeji 100% akcií společnosti CASIOPEA VISION, a. s. za cenu 2,93 mil. Kč. 
 v červnu 2012 provedl PF2 – otevřený podílový fond zpětný odkup svých podílových listů od Penzijního fondu ČS, a. s.

Čistý peněžní tok z prodeje a ze zpětného odkupu byl následující:

mil. Kč Casiopea 
Vision

PF2

Výnos z prodeje účasti 2,93 177
Zůstatková cena prodané investice – (466)
Zisk/ztráta z prodeje 2,93 (289)
Zisk/ztráta z vyřazení účasti z konsolidace 0,07 (462)
Zisk/ztráta z prodeje účasti a vyřazení z konsolidace 3,00 (751)
Příjem z prodeje 2,93 177
Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky (0,01) (24)
Čistý peněžní tok 2,92 153

 u společnosti TAVARESA a. s. došlo v květnu 2012 k odštěpení části jejího jmění s tím, že tato odštěpená část jmění přešla na nově 
vznikající nástupnickou společnost Campus Park a. s., IČ: 24244210, se sídlem Praha 1. Nová společnost byla založena za účelem 
prodeje administrativní budovy bez rezidenční části, která zůstane v majetku rozdělované společnosti. Společnost CPDP 2 B.V. se 
podílí na nástupnické společnosti ve stejném poměru jako se podílí na rozdělované společnosti. Od června 2012 se společnost Cam-
pus Park, a. s. stala součástí konsolidačního celku skupiny.

5. Závazky označované při prvotním zachycení jako oceňované reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů (neauditováno)

mil. Kč 30. 6. 2012 31. 12. 2011

Vklady klientů 16 137 14 264
Závazky z emitovaných cenných papírů 2 016 2 189
Celkem 18 153 16 453

Skupina emitovala následující dluhopisy, které jsou vykazovány v položce „Závazky z emitovaných cenných papírů“:

(neauditováno)
ISIN Datum emise Splatnost Úroková míra 30. 6. 2012 31. 12. 2011

mil. Kč mil. Kč

Dluhopisy CZ0003701690 červenec 2008 leden 2012 x) – 203
Dluhopisy CZ0003701955 květen 2009 červen 2012 xx) – 54
Dluhopisy CZ0003701963 květen 2009 červen 2012 xx) – 40
Dluhopisy CZ0003702284 únor 2010 únor 2014 xx) 145 147
Dluhopisy CZ0003702474 říjen 2010 listopad 2014 xx) 868 890
Dluhopisy CZ0003702516 prosinec 2010 leden 2015 xx) 855 855
Dluhopis CZ0003703076 leden 2012 leden 2012 xx) 148 –
Celkem     2 016 2 189
  x) Dluhopisy nejsou úročeny, výnos dluhopisů naroste jednorázově ke dni konečné splatnosti dluhopisů.
xx) Dluhopisy nejsou úročeny, výnos je stanoven rozdílem mezi emisním kurzem a jinou hodnotou dluhopisu splatnou ke dni konečné splatnosti dluhopisů.

–
–

–
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6. Emitované dluhopisy (neauditováno)

 ISIN Datum emise Splatnost Nominální 
úroková 

míra

30. 6. 2012 31. 12. 2011

 v mil. Kč v mil. Kč

Hypoteční zástavní listy CZ0002000623 říjen 2005 říjen 2015 4,75% 5 101 4 992
Hypoteční zástavní listy CZ0002000755 únor 2006 únor 2016 4,80% 4 575 4 686
Hypoteční zástavní listy CZ0002000904 říjen 2006 říjen 2014 3,65% 1 048 1 026
Hypotéční zástavní listy CZ0002000995 květen 2007 květen 2012 5,90% – 1 043
Hypotéční zástavní listy CZ0002001068 červen 2007 říjen 2015 4,50% 780 764
Hypotéční zástavní listy CZ0002001084 červenec 2007 červenec 2014 pohyblivá 1 549 1 559
Hypotéční zástavní listy CZ0002001126 srpen 2007 srpen 2012 3,70% 1 538 1 520
Hypotéční zástavní listy CZ0002001274 listopad 2007 listopad 2014 pohyblivá 566 575
Hypotéční zástavní listy CZ0002001282 listopad 2007 listopad 2017 5,90% 2 087 2 043
Hypotéční zástavní listy CZ0002001415 listopad 2007 listopad 2023 6,15% 506 453
Hypotéční zástavní listy CZ0002001423 prosinec 2007 prosinec 2017 5,85% 5 324 5 212
Hypotéční zástavní listy CZ0002001639 prosinec 2007 prosinec 2012 3,70% 2 542 2 481
Hypotéční zástavní listy CZ0002001647 prosinec 2007 prosinec 2017 3,90% 1 025 1 004
Hypotéční zástavní listy CZ0002001654 prosinec 2007 prosinec 2022 pohyblivá 1 333 1 451
Hypotéční zástavní listy CZ0002002132 říjen 2009 říjen 2012 3,20% 1 004 917
Hypotéční zástavní listy CZ0002002165 listopad 2009 listopad 2014 3,55% 657 655
Hypotéční zástavní listy CZ0002002173 listopad 2009 květen 2013 3,20% 1 581 1 446
Hypotéční zástavní listy CZ0002002215 duben 2010 říjen 2013 0,25% 2 617 2 558
Hypotéční zástavní listy CZ0002002264 leden 2011 leden 2013 0,20% 885 435
Hypotéční zástavní listy CZ0002002306 duben 2011 duben 2015 0,30% 120 118
Hypotéční zástavní listy CZ0002002330 červen 2011 červen 2016 0,30% 29 27
Dluhopisy CZ0003501504 únor 2007 únor 2012 – 705
Dluhopisy CZ0003701047 červenec 2007 červenec 2012 3,55% 488 561
Dluhopisy CZ0003701054 září 2005 září 2017 x) 248 244
Dluhopisy CZ0003701062 říjen 2005 říjen 2013 x) 288 284
Dluhopisy CZ0003701286 březen 2007 březen 2012 3,49% – 1 042
Dluhopisy CZ0003702011 červenec 2009 leden 2014 xx) 579 565
Dluhopisy CZ0003702037 říjen 2009 říjen 2016 xx) 480 468
Dluhopisy CZ0003702078 listopad 2009 listopad 2016 xx) 525 514
Dluhopisy CZ0003702359 duben 2010 duben 2013 3,00% 704 637
Dluhopisy CZ0003702367 duben 2010 duben 2013 pohyblivá 999 1 162
Depozitní směnky 549 462
Kumulovaná změna reálné hodnoty zajištěných dluhopisů  1 371 1 381
Celkem     43 154 44 790
  x) Dluhopisy byly vydány s kombinovaným výnosem.
 xx) Dluhopisy nejsou úročeny, výnos je stanoven rozdílem mezi emisním kurzem a jinou hodnotou dluhopisu splatnou ke dni konečné splatnosti dluhopisů.

7. Podřízený dluh (neauditováno)
ISIN Datum 

emise
Splatnost 

emise
Úroková sazba Nominální 

objem emise 
v mil. Kč

Účetní 
hodnota 

k 30. 6. 2012 
v mil. Kč

Účetní 
hodnota 

k 31. 12. 2011 
v mil. Kč

CZ0003701906 12. března 2009 12. března 2019 5 % p. a. 2 000 1 917 2 029
CZ0003702342 24. března 2010 24. března 2020 6M PRIBOR + 0,40% 1 000 491 491
Celkem    2 408 2 520

8. Podmíněná aktiva a závazky (neauditováno)
mil. Kč 30. 6. 2012 31. 12. 2011

Závazky ze záruk a akreditivů 21 630 21 461
Nečerpané úvěrové přísliby 69 339 65 352
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9. Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky
Pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky ke konci účetního období vykázané v mezitímním konsolidovaném přehledu o peněž-
ních tocích tvoří následující položky:

(neauditováno)
mil. Kč 30. 6. 2012 31. 12. 2011

Peněžní prostředky 17 551 19 123
Nostro účet u ČNB 2 136 526
Státní pokladniční poukázky, pokladní poukázky a státní dluhopisy splatné do 3 měsíců 17 242 21 498
Nostro účty 865 867
Loro účty (1 869) (4 185)
Celkem pokladní hotovost a ostatní vysoce likvidní prostředky 35 925 37 829

10. Hierarchie stanovení reálné hodnoty

Skupina používá následující hierarchii pro určování a zveřejnění reálných hodnot fi nančních instrumentů, která odráží význam vstupů 
použitých při stanovení reálné hodnoty fi nančních nástrojů:
Úroveň 1: kotované (neupravené) ceny na aktivních trzích platné pro stejná aktiva či závazky,
Úroveň 2: jiné vstupy než kotované ceny zahrnuté do první úrovně, která je pro aktivum či závazek možné zjistit, a to přímo (tzn. ceny 
samotné), nebo nepřímo (tzn. částky z cen odvozené),
Úroveň 3: vstupy pro aktivum nebo závazek, které nevycházejí ze zjistitelných tržních údajů (nezjistitelné vstupy).

Následující tabulka uvádí rozdělení nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou podle uvedených úrovní, použitých při stanovení jejich reálné 
hodnoty k 30. červnu 2012:

(neauditováno)
mil. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Aktiva
Cenné papíry k obchodování 7 303 24 592 – 31 895

Dluhové cenné papíry 7 294 24 592 – 31 886
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 9 – – 9

Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 4 836 4 400 197 9 433

Dluhové cenné papíry 4 587 4 400 – 8 987
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 249  – 197 446

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou – 16 727 – 16 727
Realizovatelné cenné papíry 56 675 4 650 232 61 557

Dluhové cenné papíry 55 249 4 650  – 59 899
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 1 426 – 232 1 658

Aktiva celkem 68 814 50 369 429 119 612
Pasiva
Závazky označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 2 016 16 137 – 18 153

Závazky ke klientům – vklady s fair value opcí  – 16 137  – 16 137
Závazky z emitovaných cenných papírů v reálné hodnotě 2 016  –  – 2 016

Závazky z obchodování 3 – – 3
Závazky z krátkých prodejů – dluhové cenné papíry –  –  – –
Závazky z krátkých prodejů – akcie 3  –  – 3

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou  – 17 767  – 17 767
Pasiva celkem 2 019 33 904 – 35 923
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Následující tabulka uvádí rozdělení nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou podle uvedených úrovní, použitých při stanovení jejich reálné 
hodnoty k 30. červnu 2011:

(neauditováno)

mil. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem

Aktiva  
Cenné papíry k obchodování 12 938 14 465 – 27 403

Dluhové cenné papíry 11 136 14 465  – 25 601
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 1 802  –  – 1 802

Cenné papíry označené při prvotním zachycení jako oceňované 
reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 10 000 2 515 1 045 13 560

Dluhové cenné papíry 9 630 2 515  – 12 145
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 370  – 1 045 1 415

Deriváty s kladnou reálnou hodnotou  – 14 805 – 14 805
Realizovatelné cenné papíry 20 234 2 272 234 22 740

Dluhové cenné papíry 19 801 2 272 2 22 075
Akcie a jiné cenné papíry s variabilním výnosem 433  – 232 665

Aktiva celkem 43 172 34 057 1 279 78 508
Pasiva
Závazky označené při prvotním zachycení jako oceňované reálnou 
hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů 2 547 12 746 – 15 293

Závazky ke klientům – vklady s fair value opcí  – 12 746 – 12 746
Závazky z emitovaných cenných papírů v reálné hodnotě 2 547  –  – 2 547

Závazky z obchodování 647 – – 647
Závazky z krátkých prodejů – dluhové cenné papíry 561  –  – 561
Závazky z krátkých prodejů – akcie 86  – – 86

Deriváty se zápornou reálnou hodnotou – 13 384  – 13 384
Pasiva celkem 3 194 26 130 – 29 324

Následující tabulky uvádí změny reálné hodnoty fi nančních nástrojů, u nichž se pro stanovení reálné hodnoty používají oceňovací modely, 
které nevycházejí ze zjistitelných tržních údajů (úroveň 3):

(neuditováno)
mil. Kč
 

K 1. 1. 
2012

Zisky a ztráty 
z přecenění

Nákupy Prodeje Přesun 
do/z 

úrovně 3

K 30. 6. 
2012

Nereali–
zované 

zisky/
ztrátydo 

výkazu 
o zisku

do 
kapitálu

Aktiva   
Cenné papíry označené při 
prvotním zachycení jako 
oceňované reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů 1 067 3  – – (873) – 197 3
Realizovatelné cenné papíry 762 – 7  – (491) (46) 232 –
Aktiva celkem 1 829 3 7 – (1 364) (46) 429 3
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(neuditováno)
mil. Kč K 1. 1. 

2011
Zisky a ztráty 

z přecenění
Nákupy Prodeje Přesun 

do/z 
úrovně 3

K 30. 6. 
2011

Nereali–
zované 

zisky/
ztrátydo 

výkazu 
o zisku

do 
kapitálu

Aktiva   
Cenné papíry označené při 
prvotním zachycení jako 
oceňované reálnou hodnotou proti 
účtům nákladů nebo výnosů 1 054 (9)  – –  –  – 1 045 (9)
Realizovatelné cenné papíry 231  – 3  –  –  – 234 –
Aktiva celkem 1 285 (9) 3 – – – 1 279 (9)

11. Segmentová analýza podle odvětví

Vykazování segmentů skupiny vyhovuje požadavkům IFRS a rovněž 
vyhovuje požadavkům Erste Group kladeným na prezentaci a oceňo-
vání.

Struktura segmentu
V zájmu jasnější prezentace struktury skupiny bylo vykazování 
uvedeno do souladu se strukturou skupiny Erste Group a dělí se na 
následující segmenty:

 retail, 
 fi remní klientela,
 nemovitosti (RE),
 řízení aktiv a pasiv (ALM),
 velká korporátní klientela (GLC),
 kapitálové trhy (GM),
 ústředí banky,
 volný kapitál.

Při vykazování segmentů jsou dodržována pravidla používaná v kon-
trolingové zprávě skupiny, která se sestavuje měsíčně pro holdingovou 
radu. Tato zpráva se odsouhlasuje s balíkem měsíčních výkazů a ty 
stejné segmenty, jaké se používají v kontrolingové zprávě skupiny, se 
též používají při segmentovém reportingu pro skupinu Erste.

Retail, fi remní klienti, nemovitosti, řízení aktiv a pasiv a ústředí sku-
piny tvoří hlavní obchodní činnosti Finanční skupiny České spořitel-
ny, za které je skupina z pohledu holdingu primárně odpovědná. 

Ve zprávě o segmentech jsou plně konsolidované dceřiné společnos-
ti přiřazené k příslušným segmentům (viz níže uvedené defi nice).

Retail
Retailový segment tvoří sítě poboček, kde Česká spořitelna, a. s., 
prodává produkty hlavně občanům, živnostníkům, klientům se 
svobodnou profesí a malým fi rmám. Retail se dělí na 6 regionů, 
dále na 73 oblastí a 657 poboček. Dále retailový segment obsahu-
je kapitálový výsledek dceřiných společností Stavební spořitelny 
České spořitelny, a. s., Penzijního fondu České spořitelny, a. s., 
fondu PF2 – otevřeného podílového fondu a společnosti Partner 
České spořitelny, a. s. 

–
–
–
–
–
–
–
–

Firemní klientela
Segment fi remních klientů se především skládá ze:

 středních podniků,
 velkých podniků,
 neziskového sektoru,
 veřejného sektoru.

Dále obsahuje kapitálový výsledek dceřiných společností sAu-
toleasing, a. s., Factoring České spořitelny, a. s., S MORAVA Lea-
sing, a. s. a REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.

Nemovitosti (RE)
Segment nemovitostí pokrývá komerční nemovitostní projekty 
fi nancované Finanční skupiny České spořitelny. 

Řízení aktiv a pasiv (ALM)
Útvar Řízení aktiv a pasiv je odpovědný za řízení bilanční struk-
tury (bankovní kniha) podle podmínek na trhu, za účelem pokrytí 
likvidity banky a zabezpečení vysoké míry využití kapitálu. ALM 
také pokrývá transformační marži, která vzniká na základě nesou-
ladu v rozvaze z časového a také měnového hlediska. Transfor-
mační marže, stejně jako vlastní činnost ALM (Portfolio cenných 
papírů držených do splatnosti (HTM), portfolio realizovatelných 
cenných papírů (AFS), portfolio cenných papírů označených při 
prvotním zachycení jako oceňované reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů nebo výnosů (FV) na straně aktiv a vydané dluhopisy na 
straně pasiv) jsou hlavní částí tohoto segmentu / úseku.

Velká korporátní klientela
Segment velkých korporátních klientů (GLC) zahrnuje velké 
fi remní klienty působící na trzích Erste Group. 

Kapitálové trhy (GM)
Segment kapitálových trhů (GM) je odpovědné za obchodování 
s kurzovými a úrokovými produkty a cennými papíry pro všechny 
zákaznické skupiny a za vývoj tržně orientovaných produktů. GM 
zahrnuje obchodní útvary rozdělené do divizí, jako je Treasury tra-
ding a Treasury sales (retailové, fi remní a institucionální obchody). 

–
–
–
–
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Ústředí banky
Zahrnuje hlavně pozice a položky, které není možné přímo přiřadit k specifi ckému segmentu či k obchodnímu útvaru. Dále obsahuje kapi-
tálový výsledek dceřiných společností brokerjet České spořitelny, a. s., Czech TOP Venture Fund B.V., IT Centrum, s. r. o., s IT Solutions 
CZ, s. r. o., CS Investment Limited, GRANTIKA České spořitelny, a. s.

Volný kapitál
Volný kapitál není segment, jedná se pouze o rozdíl mezi skutečným kapitálem v účetních knihách a vyčleněným kapitálem.

(neauditováno)
30. 6. 2012
mil. Kč

Retail Firemní 
klientela

Nemovi–
tosti

ALM Ústředí 
banky

Hlavní 
činnost

Čistý úrokový výnos 11 533 2 112 426 74 403 14 549 
Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika (1 719) (315) (150) – 77 (2 108)
Výnosy z poplatků a provizí 5 370 544 25 (149) (51) 5 739 
Čistý zisk z obchodních operací 144 112 28 (96) (266) (78) 
Všeobecné správní náklady celkem (7 626) (886) (206) (39) (269) (9 026)
Ostatní výsledky (565) (75) (231) 175 170 (526)
Zisk před zdaněním 7 137 1 492 (108) (35) 64 8 550 
Daň z příjmů (1 323) (293) (150) 15 (77) (1 828)
Zisk za účetní období náležející akcionářům banky 5 793 1 200 (207) (20) (13) 6 752
Průměrná rizikově vážená aktiva 139 370 122 653 21 543 2 644 34 679 320 888 
Poměr nákladů k výnosům 44,7 % 32,0 % 43,0 % 22,9 % 313,5 % 44,7 %
ROE na bázi čistého zisku 1) 63,70 % 18,87 % (19,09) % (0,36) % – 2) 28,27 %

30. 6. 2012
mil. Kč

GLC GM Volný 
kapitál

Finanční 
skupina ČS

Čistý úrokový výnos 456 219 358 15 583 
Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika (141)  –  – (2 248)
Výnosy z poplatků a provizí 157 52  – 5 948 
Čistý zisk z obchodních operací 43 1 020  – 986 
Všeobecné správní náklady celkem (101) (297)  – (9 424)
Ostatní výsledky 32 13  – (481)
Zisk před zdaněním 447 1 007 358 10 363
Daň z příjmů (85) (191) (68) (2 173)
Zisk za účetní období náležející akcionářům banky 362 816 290 8 221 
Průměrná rizikově vážená aktiva 40 117 20 660  – 381 665 
Poměr nákladů k výnosům 15,4 % 23,0 % 0,00 % 41,9 %
ROE na bázi čistého zisku 1) 18,03 % 45,83 % 2,32 % 19,70 %
1) ROE = rentabilita vlastního kapitálu
2) V případě ústředí banky ROE nepočítáme, jelikož není ekonomicky interpretovatelné.
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(neauditováno)
30. 6. 2011
mil. Kč

Retail Firemní 
klientela

Nemovi-
tosti

ALM Ústředí 
banky

Hlavní 
činnost

Čistý úrokový výnos 11 824 1 967 387 207 108 14 493 
Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika (2 015) (399) (208)  – (759) (3 381)
Výnosy z poplatků a provizí 5 497 518 19 (39) 37 6 032 
Čistý zisk z obchodních operací 92 137 156 (85) (17) 282
Všeobecné správní náklady celkem (7 389) (849) (196) (43) (416) (8 894)
Ostatní výsledky (598) (65) (410) 84 75 (914)
Zisk před zdaněním 7 411 1 309 (253) 125 (973) 7 620 
Daň z příjmů (1 374) (260) (11) (24) 199 (1 470)
Zisk za účetní období náležející akcionářům banky 6 008 1 049 (231) 101 (776) 6 150 
Průměrná rizikově vážená aktiva 132 842 122 989 22 154 7 566 41 175 326 726 
Poměr nákladů k výnosům 42,40 % 32,4 % 35 % 51,8 % 326,8 % 42,7 %
ROE na bázi čistého zisku 1) 85,47 % 20,81 % (25,86) % (2,56) % – 2) 32,79 %

30. 6. 2011
mil. Kč

GLC GM Volný 
kapitál

Finanční 
skupina ČS

Čistý úrokový výnos 335 202 383 15 412 
Rezervy a opravné položky na úvěrová rizika (261)  –  – (3 642)
Výnosy z poplatků a provizí 100 (66)  – 6 065 
Čistý zisk z obchodních operací 23 1 070  – 1 375 
Všeobecné správní náklady celkem (97) (337)  – (9 327)
Ostatní výsledky (11) (28)  – (953)
Zisk před zdaněním 88 840 383 8 930 
Daň z příjmů (17) (160) (73) (1 719)
Zisk za účetní období náležející akcionářům banky 71 681 310 7 212 
Průměrná rizikově vážená aktiva 34 311 15 667  – 376 705 
Poměr nákladů k výnosům 21,2 % 27,9 % 0,00 % 40,8 %
ROE na bázi čistého zisku 1) 5,14 % 55,15 % 2,56 % 19,70 %
1) ROE = rentabilita vlastního kapitálu
2) V případě ústředí banky ROE nepočítáme, jelikož není ekonomicky interpretovatelné.

12. Transakce se spřízněnými osobami

Spřízněnými osobami se rozumí propojené osoby nebo osoby se zvláštním vztahem ke skupině.

O propojené osoby jde v případě, že jedna strana plně kontroluje činnost druhého subjektu nebo uplatňuje podstatný vliv na jeho řízení. 
Skupina je kontrolována společností Erste Group Bank AG, podstatný vliv na této společnosti má nadace DIE ERSTE österreichische 
Spar-Casse Privatsiftung (Erste Stiftung). Zbylý podíl na společnosti mají drobní akcionáři a institucionální investoři prostřednictvím volně 
obchodovaných akcií na burzách ve Vídni, Praze a Bukurešti. 

Osobami se zvláštním vztahem ke skupině se rozumí členové statutárních a dozorčích orgánů a vedoucí zaměstnanci skupiny, právnické 
osoby mající kontrolu nad skupinou (včetně osob s kvalifi kovanou účastí na těchto osobách a členů vedení těchto osob), osoby blízké 
členům statutárních a dozorčích orgánů, vedoucím zaměstnancům skupiny a osobám majícím kontrolu nad skupinou, právnické osoby, ve 
kterých některá z výše uvedených osob má kvalifi kovanou účast, osoby s kvalifi kovanou účastí na skupině a jakákoliv právnická osoba pod 
jejich kontrolou, členové bankovní rady ČNB a právnické osoby, nad kterými má skupina kontrolu.

V souladu s tímto vymezením jsou spřízněnými osobami ve vztahu ke skupině především členové představenstva a dozorčí rady a ostatní 
osoby, zejména Erste Group Bank a její dceřiné a přidružené společnosti.

Skupina vykazovala následující pohledávky a závazky za Erste Group Bank a dalšími propojenými subjekty:
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(neauditováno)
mil. Kč

 

30. června 2012 30. června 2011

Erste 
Group Bank

Ostatní Erste 
Group Bank

Ostatní

Aktiva     
Pohledávky za bankami 26 764 21 28 708 19 280
Pohledávky za klienty – 243 – 311
Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo 
výnosů – – – –
Realizovatelné cenné papíry 1 080 – 197 –
Cenné papíry držené do splatnosti – – – –
Deriváty s kladnou reálnou hodnotou 4 148 177 5 717 97
Ostatní aktiva – 19 161 11
Celková aktiva skupiny 31 992 460 34 783 19 699
Pasiva
Závazky k bankám 7 176 1 122 2 897 954
Závazky ke klientům – 678 – 752
Deriváty se zápornou reálnou hodnotou 7 090 3 5 719 –
Emitované dluhopisy 175 – 837 –
Podřízený dluh – – – 299
Ostatní pasiva – 4 3 250
Celková pasiva skupiny 14 441 1 807 9 456 2 255
Podrozvaha
Nečerpané úvěry – – – 30
Záruky vydané – 75 175 59
Záruky přijaté 1 116 215 886 148
Kladná nominální hodnota derivátů 241 602 5 135 313 288 896
Záporná nominální hodnota derivátů 243 524 4 958 312 557 806
Výnosy 
Úrokové výnosy 357 11 299 105
Výnosy z poplatků a provizí 16 204 15 238
Čistý zisk/(ztráta) z obchodních operací 331 133 1 401 (12)
Ostatní provozní výnosy 200 24 16 25
Výnosy celkem 904 372 1 731 356
Náklady  
Úrokové náklady 161 32 133 38
Náklady na poplatky a provize – 34 7 47
Všeobecné správní náklady 4 335 (122) 675
Ostatní provozní náklady – – – –
Náklady celkem 165 401 18 760

Sloupec „ostatní“ zahrnuje ostatní společnosti, které jsou součástí Erste Group (sesterské společnosti). Údaje za přidružené společnosti jsou 
nemateriální.

13. Dividendy

Akcionáři, kteří se zúčastnili řádné valné hromady konané 20. dubna 2012, schválili vyplatit ze zisku dosaženého v roce 2011 dividendu v celkové 
částce 4 560 mil. Kč, což představuje 30 Kč na jednu kmenovou i prioritní akcii (2010: 4 560 mil. Kč, tj. 30 Kč na kmenovou i prioritní akcii). 
Dividenda byla splatná k 1. červnu 2012. Dividendy vyplácené akcionářům podléhají srážkové dani ve výši 15 % nebo procentem stanoveným 
v relevantní smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Dividendy vyplácené akcionářům, kteří jsou daňoví rezidenti členského státu EU a jejichž podíl 
na základním kapitálu dceřiné společnosti je minimálně 10 % a kteří drží akcie společnosti nejméně jeden rok, nepodléhají srážkové dani.

14. Události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly vyznaný dopad na účetní závěrku.

Mezitímní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích | Příloha k mezitímní konsolidované účetní závěrce



Česká spořitelna, a. s.
Olbrachtova 1929/62, 140 00   Praha 4
IČ: 45244782
Telefon: 956 711 111
Telex:  121010 SPDB C,

121624 SPDB C,
121605 SPDB C

Swift: GIBA CZ PX
Informační linka: 800 207 207
E-mail: csas@csas.cz
Internet: www.csas.cz

Pololetní zpráva 2012

Produkce 
Omega Design, s. r. o.

Materiál pro veřejnost



H
Y-

M
H

-P
B

 C
ze

ch

www.csas.cz


	Pololetní zpráva 2012
	Obsah
	Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2012
	Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny za 1. pololetí 2012
	Významné události a obchodní aktivity v 1. pololetí 2012
	Očekávaný vývoj České spořitelny ve 2. pololetí 2012
	Vybrané ekonomické ukazatele
	Finanční část
	Mezitimní konsolidovaný výkaz o finanční situaci
	Mezitimní konsolidovaný výkaz o zisku
	Mezitimní konsolidovaný výkaz o úplném výsledku
	Mezitimní konsolidovaný přehled o změnách ve vlastním kapitálu
	Mezitimní konsolidovaný výkaz o peněžních tocích
	Příloha k mezitimní konsolidované účetní závěrce

	Tiráž


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AachenDOT-Bold
    /AachenDOT-Medium
    /AachenDOT-MediumCompress
    /AachenPOT-Bold
    /AachenPOT-BoldOutline
    /AcadEref
    /AcciusBucRouDEE-Bold
    /AcciusBucRouDEE-BoldCond
    /AcciusBuchRoundedDOT-Bold
    /AcciusBuchRoundedDOT-BoldCond
    /AcciusBuchRoundedDOT-Regu
    /AcciusTEE-Bold
    /AcciusTEE-Ligh
    /AcciusTEE-LighCond
    /AcciusTEE-Medi
    /AcciusTEE-MediCond
    /AcciusTEE-Regu
    /AcciusTEE-ReguNarr
    /AcciusTEE-Ultr
    /AcciusTOT-Bold
    /AcciusTOT-BoldCondensed
    /AcciusTOT-Light
    /AcciusTOT-LightCondensed
    /AcciusTOT-Medium
    /AcciusTOT-MediumCondensed
    /AcciusTOT-Regular
    /AcciusTOT-RegularNarrow
    /AcciusTOT-Ultra
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /AGaramondPro-Semibold
    /AGaramondPro-SemiboldItalic
    /AIGDT
    /AlbiusTOT-Bold
    /AlbiusTOT-DemiBold
    /AlbiusTOT-ExtraBold
    /AlbiusTOT-Light
    /AlbiusTOT-Medium
    /AlcoholicaCE-Bold
    /AlcoholicaCE-Italic
    /AlcoholicaCE-Regular
    /AlcuinURWDCDOT-Bold
    /AlcuinURWSCTOT-Bold
    /AlcuinURWSCTOT-ExtraBold
    /AlcuinURWSCTOT-Light
    /AlcuinURWSCTOT-Regular
    /AlcuinURWTOT-Bold
    /AlcuinURWTOT-ExtraBold
    /AlcuinURWTOT-Light
    /AlcuinURWTOT-Regular
    /AlgerianBasicDOT-Regular
    /AlgerianBasicSCDOT-Regular
    /AlgerianDOT-Regular
    /AlteSchwabacherDOT-Regular
    /AmdtSymbols
    /AmericanaTOT-Bold
    /AmericanaTOT-ExtraBold
    /AmericanaTOT-Regular
    /AmericanaTOT-RegularItalic
    /AmericanTypeItcDOT-Bold
    /AmericanTypeItcDOT-Ligh
    /AmericanTypeItcDOT-Medi
    /AmericanTypeItcTOT-Bold
    /AmericanTypeItcTOT-BoldCond
    /AmericanTypeItcTOT-BoldItal
    /AmericanTypeItcTOT-Ligh
    /AmericanTypeItcTOT-LighCond
    /AmericanTypeItcTOT-LighItal
    /AmericanTypeItcTOT-Medi
    /AmericanTypeItcTOT-MediCond
    /AmericanTypeItcTOT-MediItal
    /AmericanTypItcDEE-Bold
    /AmericanTypItcDEE-Ligh
    /AmericanTypItcDEE-Medi
    /AmericanTypItcTEE-BoldCond
    /AmericanTypItcTEE-BoldItal
    /AmericanTypItcTEE-LighCond
    /AmericanTypItcTEE-LighItal
    /AmericanTypItcTEE-MediCond
    /AmericanTypItcTEE-MediItal
    /AmericanUncialDOT-Initials
    /AmericanUncialDOT-Regular
    /AMGDT
    /AnnaItcDOT-Regular
    /AnnaItcSCDOT-Regular
    /AntiqueOliNorPEE-Regu
    /AntiqueOliSCTEE-Medi
    /AntiqueOliSCTEE-Regu
    /AntiqueOliTEE-Bold
    /AntiqueOliTEE-BoldCond
    /AntiqueOliTEE-Comp
    /AntiqueOliTEE-CompItal
    /AntiqueOliTEE-Ligh
    /AntiqueOliTEE-Medi
    /AntiqueOliTEE-Regu
    /AntiqueOliTEE-ReguCond
    /AntiqueOliTEE-ReguItal
    /AntiqueOliveDCDOT-Medi
    /AntiqueOliveDCDOT-Regu
    /AntiqueOliveNordDOT-Regu
    /AntiqueOliveNordDOT-ReguItal
    /AntiqueOliveNordPOT-Regu
    /AntiqueOliveNordPOT-ReguOut
    /AntiqueOliveSCTOT-Medi
    /AntiqueOliveSCTOT-Regu
    /AntiqueOliveTOT-Bold
    /AntiqueOliveTOT-BoldCond
    /AntiqueOliveTOT-Comp
    /AntiqueOliveTOT-CompItal
    /AntiqueOliveTOT-Ligh
    /AntiqueOliveTOT-Medi
    /AntiqueOliveTOT-Regu
    /AntiqueOliveTOT-ReguCond
    /AntiqueOliveTOT-ReguItal
    /ArabBrushstrokeDOT-Regular
    /AralDOT-Regular
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /ArnoldBoecklinDOT-Initials
    /ArnoldBoecklinDOT-Regular
    /ArnoldBoeDEE
    /Arrows1
    /Arrows2
    /ArsisDOT-Regular
    /ArsisDOT-RegularItalic
    /AugiusOpenDOT-Regular
    /AvantGardeGotItcTOT-Med
    /AvantGardeGotItcTOT-MedIta
    /AvantGarGotItcLEE-Book
    /AvantGarGotItcLEE-BookObli
    /AvantGarGotItcLEE-Demi
    /AvantGarGotItcLEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcLOT-Boo
    /AvantGarGotItcLOT-BooObl
    /AvantGarGotItcLOT-Dem
    /AvantGarGotItcLOT-DemObl
    /AvantGarGotItcTEE-Bold
    /AvantGarGotItcTEE-BoldCond
    /AvantGarGotItcTEE-BoldObli
    /AvantGarGotItcTEE-Book
    /AvantGarGotItcTEE-BookCond
    /AvantGarGotItcTEE-BookObli
    /AvantGarGotItcTEE-Demi
    /AvantGarGotItcTEE-DemiCond
    /AvantGarGotItcTEE-DemiObli
    /AvantGarGotItcTEE-ExtrLigh
    /AvantGarGotItcTEE-Medi
    /AvantGarGotItcTEE-MediCond
    /AvantGarGotItcTEE-MediObli
    /AvantGarGotItcTOT-Bol
    /AvantGarGotItcTOT-BolCon
    /AvantGarGotItcTOT-BolObl
    /AvantGarGotItcTOT-Boo
    /AvantGarGotItcTOT-BooCon
    /AvantGarGotItcTOT-BooObl
    /AvantGarGotItcTOT-Dem
    /AvantGarGotItcTOT-DemCon
    /AvantGarGotItcTOT-DemObl
    /AvantGarGotItcTOT-ExtLig
    /AvantGarGotItcTOT-ExtLigObl
    /AvantGarGotItcTOT-MedCon
    /AvenirCE
    /AvenirCE-Oblique
    /AvenirHeavyCE
    /AvenirHeavyCE-Oblique
    /AvenirLightCE
    /AvenirLightCE-Oblique
    /AvenirLTStd-Heavy
    /AvenirLTStd-HeavyOblique
    /AvenirLTStd-Light
    /AvenirLTStd-LightOblique
    /AvenirLTStd-Oblique
    /AvenirLTStd-Roman
    /Awards
    /BahnhofCE-Black
    /BahnhofCE-Outline
    /BahnhofCE-Regular
    /BahnhofCE-Solid
    /BahnhofCE-Ultra
    /BalloonDEE-ExtrBold
    /BalloonDOT-ExtraBold
    /BalloonOutPEE-ExtrBold
    /BalloonPEE-ExtrBold
    /BalloonPOT-ExtraBold
    /BalloonPOT-ExtraBoldOutline
    /Balloons
    /BalloonSCDEE-ExtrBold
    /BalloonSCDOT-ExtraBold
    /BalmoralDEE
    /BalmoralDOT-Regular
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /BankScriptDOT-Regular
    /BarbedorDCDOT-Medium
    /BarbedorSCTEE-Medi
    /BarbedorSCTEE-Regu
    /BarbedorSCTOT-Medium
    /BarbedorSCTOT-Regular
    /BarbedorTEE-Bold
    /BarbedorTEE-BoldItal
    /BarbedorTEE-Heav
    /BarbedorTEE-HeavItal
    /BarbedorTEE-Medi
    /BarbedorTEE-MediItal
    /BarbedorTEE-Regu
    /BarbedorTEE-ReguItal
    /BarbedorTOT-Bold
    /BarbedorTOT-BoldItalic
    /BarbedorTOT-Heavy
    /BarbedorTOT-HeavyItalic
    /BarbedorTOT-Medium
    /BarbedorTOT-MediumItalic
    /BarbedorTOT-Regular
    /BarbedorTOT-RegularItalic
    /BarcelonaItcTOT-Bold
    /BarcelonaItcTOT-BoldItalic
    /BarcelonaItcTOT-Book
    /BarcelonaItcTOT-BookItalic
    /BarcelonaItcTOT-Heavy
    /BarcelonaItcTOT-HeavyItalic
    /BarcelonaItcTOT-Medium
    /BarcelonaItcTOT-MediumItalic
    /BasiliaDOT-MediumCompress
    /BasiliaTOT-Medium
    /BaskervilleOldFaceDCDOT-Regu
    /BaskervilleOldFaceDOT-Regu
    /BaskervilleOldFaceSCDOT-Regu
    /BaskervilleURWTOT-Bold
    /BaskervilleURWTOT-Regular
    /BauerBodoniDCDOT-Regular
    /BauerBodoniDOT-Bold
    /BauerBodoniDOT-BoldItalic
    /BauerBodoniDOT-DemiBold
    /BauerBodoniDOT-DemiBoldItalic
    /BauerBodoniDOT-Regular
    /BauerBodoniDOT-RegularItalic
    /BauerBodoniSCDOT-DemiBold
    /BauerBodoniSCDOT-Regular
    /BauhausItcPEE-Heav
    /BauhausItcPOT-Heavy
    /BauhausItcPOT-HeavyOutline
    /BauhausItcTEE-Demi
    /BauhausItcTEE-Ligh
    /BauhausItcTOT-Bold
    /BauhausItcTOT-Demi
    /BauhausItcTOT-Heavy
    /BauhausItcTOT-Light
    /BauhausItcTOT-Medium
    /Bedrock-Normal
    /BeeskneesItcDOT-Regu
    /BeeskneesItcPOT-Regu
    /BeeskneesItcPOT-ReguOutl
    /BeeskneesItcSCDOT-Regu
    /BelshawDOT-Initials
    /BelshawDOT-Regular
    /BelshawDOT-RegularCompress
    /BelweDOT-StencilBold
    /BelweTOT-Bold
    /BelweTOT-Light
    /BelweTOT-Medium
    /BemtusSCTOT-Medium
    /BemtusSCTOT-Regular
    /BenguiatGothicItcTOT-Bold
    /BenguiatGothicItcTOT-BoldItal
    /BenguiatGothicItcTOT-Book
    /BenguiatGothicItcTOT-BookItal
    /BenguiatGothicItcTOT-Heav
    /BenguiatGothicItcTOT-HeavItal
    /BenguiatGothicItcTOT-Medi
    /BenguiatGothicItcTOT-MediItal
    /BenguiatItcTEE-Bold
    /BenguiatItcTEE-BoldItal
    /BenguiatItcTEE-Book
    /BenguiatItcTEE-BookItal
    /BenguiatItcTOT-Bold
    /BenguiatItcTOT-BoldItalic
    /BenguiatItcTOT-Book
    /BenguiatItcTOT-BookItalic
    /BenguiatItcTOT-Medium
    /BenguiatItcTOT-MediumItalic
    /BerkeleyOldStyItcTEE-Blac
    /BerkeleyOldStyItcTEE-BlacItal
    /BerkeleyOldStyItcTEE-Bold
    /BerkeleyOldStyItcTEE-BoldItal
    /BerkeleyOldStyItcTEE-Book
    /BerkeleyOldStyItcTEE-BookItal
    /BerkeleyOldStyItcTEE-Medi
    /BerkeleyOldStyItcTEE-MediItal
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-Bla
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-BlaIta
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-Bol
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-BolIta
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-Boo
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-BooIta
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-Med
    /BerkeleyOldStyleItcTOT-MedIta
    /BerlinerGroteskDOT-DemiBold
    /BerlinerGroteskDOT-Light
    /BernhardAntDEE-BoldCond
    /BernhardAntiqueDOT-BoldCond
    /BetonDOT-BoldCompress
    /BetonDOT-StencilExtraBold
    /BetonPEE-ExtrBold
    /BetonPOT-ExtraBold
    /BetonPOT-Outline
    /BetonTOT-BoldCondensed
    /BetonTOT-ExtraBold
    /BibleScriptDOT-Regular
    /BibleScriptTOT-Regular
    /BinnerDOT-Regular
    /BinnerPOT-Outline
    /BinnerPOT-Regular
    /BinnerSCDOT-Regular
    /BitstreamVeraSans-Bold
    /BitstreamVeraSans-BoldOblique
    /BitstreamVeraSansMono-Bold
    /BitstreamVeraSansMono-BoldOb
    /BitstreamVeraSansMono-Oblique
    /BitstreamVeraSansMono-Roman
    /BitstreamVeraSans-Oblique
    /BitstreamVeraSans-Roman
    /BitstreamVeraSerif-Bold
    /BitstreamVeraSerif-Roman
    /BlacklightDOT-Regular
    /BlippoDOT-Black
    /BlippoDOT-StencilRegular
    /BlippoPOT-Black
    /BlippoPOT-BlackOutline
    /BlizzardDEE
    /BlizzardDOT-Regular
    /BlockDOT-ReguExtrCond
    /BlockTOT-Heav
    /BlockTOT-Regu
    /BlockTOT-ReguCond
    /BlockTOT-ReguItal
    /BodoniAntiquaDOT-DemBolCom
    /BodoniAntiquaDOT-RegCom
    /BodoniAntiquaSCTOT-Lig
    /BodoniAntiquaSCTOT-Reg
    /BodoniAntiquaTOT-Bol
    /BodoniAntiquaTOT-BolCon
    /BodoniAntiquaTOT-BolConIta
    /BodoniAntiquaTOT-BolIta
    /BodoniAntiquaTOT-DemBol
    /BodoniAntiquaTOT-DemBolCon
    /BodoniAntiquaTOT-DemBolConIta
    /BodoniAntiquaTOT-DemBolIta
    /BodoniAntiquaTOT-Lig
    /BodoniAntiquaTOT-LigIta
    /BodoniAntiquaTOT-Reg
    /BodoniAntiquaTOT-RegCon
    /BodoniAntiquaTOT-RegConIta
    /BodoniAntiquaTOT-RegIta
    /BodoniAntSCTEE-Ligh
    /BodoniAntSCTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-Bold
    /BodoniAntTEE-BoldCond
    /BodoniAntTEE-BoldCondItal
    /BodoniAntTEE-BoldItal
    /BodoniAntTEE-DemiBold
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCond
    /BodoniAntTEE-DemiBoldCondItal
    /BodoniAntTEE-DemiBoldItal
    /BodoniAntTEE-Ligh
    /BodoniAntTEE-LighItal
    /BodoniAntTEE-Regu
    /BodoniAntTEE-ReguCond
    /BodoniAntTEE-ReguCondItal
    /BodoniAntTEE-ReguItal
    /BodoniDOT-StencilBold
    /BodoniNo2DOT-Ultra
    /BodoniNo2DOT-UltraCompress
    /BodoniSeventytwoItcPOT-Bol
    /BodoniSeventytwoItcPOT-BolIta
    /BodoniSeventytwoItcPOT-Boo
    /BodoniSeventytwoItcPOT-BooIta
    /BodoniSeventytwoItcSCPOT-Boo
    /BodoniSixItcEOT-Bold
    /BodoniSixItcEOT-BoldItalic
    /BodoniSixItcEOT-Book
    /BodoniSixItcEOT-BookItalic
    /BodoniSixItcSCEOT-Book
    /BodoniTwelveItcSCTOT-Book
    /BodoniTwelveItcTOT-Bold
    /BodoniTwelveItcTOT-BoldItalic
    /BodoniTwelveItcTOT-Book
    /BodoniTwelveItcTOT-BookItalic
    /BodoniURWTOT-Bold
    /BodoniURWTOT-Light
    /BodoniURWTOT-Regular
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanItcLEE-DemiBold
    /BookmanItcLEE-DemiBoldItal
    /BookmanItcLEE-Ligh
    /BookmanItcLEE-LighItal
    /BookmanItcLOT-DemiBold
    /BookmanItcLOT-DemiBoldItalic
    /BookmanItcLOT-Light
    /BookmanItcLOT-LightItalic
    /BookmanItcTEE-Bold
    /BookmanItcTEE-BoldItal
    /BookmanItcTEE-DemiBold
    /BookmanItcTEE-DemiBoldItal
    /BookmanItcTEE-Ligh
    /BookmanItcTEE-LighItal
    /BookmanItcTEE-Medi
    /BookmanItcTEE-MediItal
    /BookmanItcTOT-Bold
    /BookmanItcTOT-BoldItalic
    /BookmanItcTOT-DemiBoldItalic
    /BookmanItcTOT-Light
    /BookmanItcTOT-LightItalic
    /BookmanItcTOT-Medium
    /BookmanItcTOT-MediumItalic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BordeauxDOT-Regular
    /BordeauxDOT-RegularItalic
    /BordeauxScriptDOT-Regular
    /Borders1
    /Borders2
    /BottleneckDOT-Regular
    /BottleneckPOT-Regular
    /BottleneckPOT-RegularOutline
    /Boxes
    /BramleyDCDOT-Light
    /BramleyDCDOT-Medium
    /BramleySCTOT-Light
    /BramleySCTOT-Medium
    /BramleyTOT-Bold
    /BramleyTOT-ExtraBold
    /BramleyTOT-Light
    /BramleyTOT-Medium
    /BrightonTOT-Bold
    /BrightonTOT-Light
    /BrightonTOT-LightItalic
    /BrightonTOT-Medium
    /BritannicDOT-ExtraLight
    /BritannicDOT-MediumCompress
    /BritannicTOT-Bold
    /BritannicTOT-Medium
    /BroadwayDOT-EngravedRegular
    /BroadwayDOT-Regular
    /BroadwayDOT-RegularCompress
    /BroadwayDOT-RegularOutline
    /BroadwayDOT-StencilRegular
    /BroadwayPOT-Regular
    /BroadwayPOT-RegularOutline
    /BroadwaySCDOT-EngravedRegular
    /BroadwaySCDOT-Regular
    /BrodyDOT-Regular
    /BronxDOT-Regular
    /BrushScrDEE
    /BrushScriptDOT-Regular
    /Buildings
    /Bullets1
    /Bullets2
    /Bullets3
    /Business&Government
    /BusterDOT-Regular
    /ByJOSSQ-DMFinBeiJing
    /CabaretDOT-Regular
    /CaflischScript-Bold
    /CaflischScript-Regular
    /CamelliaDOT-Regular
    /CandiceDOT-Regular
    /CandidaDOT-StencilMedium
    /CandidaTOT-Medium
    /CargoDOT-Regular
    /CaslonBlaDEE
    /CaslonDOT-Black
    /CaslonDOT-Graphique
    /CaslonDOT-GraphiqueComp
    /CaslonDOT-Italic
    /CaslonDOT-Stencil
    /CaslonNo224ItcTOT-Bold
    /CaslonNo224ItcTOT-BoldItalic
    /CaslonNo224ItcTOT-Book
    /CaslonNo224ItcTOT-BookItalic
    /CaslonSwaAltDEE-Ital
    /CaslonSwaDEE-Ital
    /CaslonSwashAlterDOT-Italic
    /CaslonSwashDOT-Italic
    /CaslonTOT-Antique
    /CastleTOT-Bold
    /CastleTOT-Book
    /CastleTOT-Light
    /CastleTOT-Ultra
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyHanItcDEE
    /CenturyHanItcDEE-Ital
    /CenturyItcDOT-HandtooledItal
    /CenturyItcDOT-HandtooledRegu
    /CenturyItcTEE-LighCond
    /CenturyItcTOT-LightCondensed
    /CenturyOldStyleDCDOT-Regu
    /CenturyOldStyleSCTOT-Regu
    /CenturyOldStyleTOT-Bold
    /CenturyOldStyleTOT-Regu
    /CenturyOldStyleTOT-ReguItal
    /CenturyOldStySCTEE-Regu
    /CenturyOldStyTEE-Bold
    /CenturyOldStyTEE-Regu
    /CenturyOldStyTEE-ReguItal
    /CenturySchLEE-Bold
    /CenturySchLEE-BoldItal
    /CenturySchLEE-Ital
    /CenturySchoolbookLOT-Bol
    /CenturySchoolbookLOT-BolIta
    /CenturySchoolbookLOT-Ita
    /CenturySchoolbookLOT-Rom
    /CenturySchoolbookTOT-Bold
    /CenturySchoolbookTOT-BoldItal
    /CenturySchoolbookTOT-Regu
    /CenturySchoolbookTOT-ReguItal
    /CenturySchTEE-Bold
    /CenturySchTEE-BoldItal
    /CenturySchTEE-Regu
    /CenturySchTEE-ReguItal
    /CerigoItcTOT-Bold
    /CerigoItcTOT-BoldItalic
    /CerigoItcTOT-Book
    /CerigoItcTOT-BookItalic
    /CerigoItcTOT-Medium
    /CerigoItcTOT-MediumItalic
    /CerigoSwashItcTOT-Book
    /CerigoSwashItcTOT-BookItalic
    /CircleDOT-Regular
    /CityBlueprint
    /CityComDEE-Medi
    /CityDEE-Bold
    /CityDEE-Ligh
    /CityDEE-Medi
    /CityDOT-Bold
    /CityDOT-BoldOnlyShadow
    /CityDOT-Light
    /CityDOT-LightOnlyShadow
    /CityDOT-Medium
    /CityDOT-MediumCompress
    /CityDOT-MediumOnlyShadow
    /CityDOT-StencilMedium
    /CityOutPEE-Bold
    /CityPOT-Bold
    /CityPOT-BoldOutline
    /ClarendonDOT-StencilExtraBold
    /ClarendonSteDEE-ExtrBold
    /ClarendonTOT-Bold
    /ClarendonTOT-BoldExpanded
    /ClarendonTOT-ExtraBold
    /ClarendonTOT-Light
    /ClarendonTOT-Medium
    /ClarendonURWTOT-Bold
    /ClarendonURWTOT-ExtraBold
    /ClarendonURWTOT-Light
    /ClarendonURWTOT-Regular
    /ClassicoURWTOT-Black
    /ClassicoURWTOT-Bold
    /ClassicoURWTOT-BoldItalic
    /ClassicoURWTOT-Medium
    /ClassicoURWTOT-MediumItalic
    /ClassicoURWTOT-Regular
    /ClassicoURWTOT-RegularItalic
    /ClearfaceGothicTOT-Bold
    /ClearfaceGothicTOT-ExtraBold
    /ClearfaceGothicTOT-Regular
    /ClearfaceItcTOT-Black
    /ClearfaceItcTOT-BlackItalic
    /ClearfaceItcTOT-Bold
    /ClearfaceItcTOT-BoldItalic
    /ClearfaceItcTOT-Heavy
    /ClearfaceItcTOT-HeavyItalic
    /ClearfaceItcTOT-Regular
    /ClearfaceItcTOT-RegularItalic
    /ClicheeCE
    /Clocks
    /ColumnaSolidDOT-Regular
    /ColumnaSolidSCDOT-Regular
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CommercialPiBT-Regular
    /CommercialScriptBT-Regular
    /CommercialScriptDOT-JoinRegu
    /CommercialScriptDOT-Regular
    /CommercialScriptTOT-Regular
    /CommonBullets
    /CompactaDOT-Blac
    /CompactaDOT-Bold
    /CompactaDOT-BoldItal
    /CompactaDOT-Ligh
    /CompactaDOT-LighComp
    /CompactaDOT-Regu
    /CompactaDOT-ReguItal
    /CompactaDOT-ReguItalOnlyShad
    /CompactaPOT-Blac
    /CompactaPOT-BlacOutl
    /Complex
    /CompressURWDOT-Regular
    /Computers
    /ConferenceDOT-Regular
    /CongressCE-Bold
    /CongressCE-Regular
    /ContactDOT-Regular
    /ContusSCTOT-Regular
    /ContusTOT-Medium
    /ContusTOT-MediumItalic
    /ContusTOT-Regular
    /ContusTOT-RegularItalic
    /CooperBlaDEE-Cond
    /CooperBlaOutDEE
    /CooperBlaOutDEE-Cond
    /CooperBlaOutPEE
    /CooperDOT-Antique
    /CooperDOT-AntiqueCond
    /CooperDOT-Blac
    /CooperDOT-BlacCond
    /CooperDOT-BlacItal
    /CooperDOT-BlackCondOutl
    /CooperDOT-BlacOutl
    /CooperDOT-Stencil
    /CooperPOT-Blac
    /CooperPOT-BlacOutl
    /CopperplateTEE-Bold
    /CopperplateTEE-BoldCond
    /CopperplateTEE-Ligh
    /CopperplateTEE-LighCond
    /CopperplateTEE-Medi
    /CopperplateTEE-MediCond
    /CopperplateTOT-Bold
    /CopperplateTOT-BoldCond
    /CopperplateTOT-Ligh
    /CopperplateTOT-LighCond
    /CopperplateTOT-Medi
    /CopperplateTOT-MediCond
    /CorinthianTOT-ExtraBold
    /CorinthianTOT-Light
    /CoronetIOT-Regular
    /CorporateASCTOT-Bold
    /CorporateASCTOT-Demi
    /CorporateASCTOT-Light
    /CorporateASCTOT-Medium
    /CorporateASCTOT-Regular
    /CorporateATOT-Bold
    /CorporateATOT-BoldItalic
    /CorporateATOT-Demi
    /CorporateATOT-DemiItalic
    /CorporateATOT-Light
    /CorporateATOT-LightItalic
    /CorporateATOT-Medium
    /CorporateATOT-MediumItalic
    /CorporateATOT-Regular
    /CorporateATOT-RegularItalic
    /CorporateESCTOT-Bold
    /CorporateESCTOT-Demi
    /CorporateESCTOT-Light
    /CorporateESCTOT-Medium
    /CorporateESCTOT-Regular
    /CorporateETOT-Bold
    /CorporateETOT-BoldItalic
    /CorporateETOT-Demi
    /CorporateETOT-DemiItalic
    /CorporateETOT-Light
    /CorporateETOT-LightItalic
    /CorporateETOT-Medium
    /CorporateETOT-MediumItalic
    /CorporateETOT-Regular
    /CorporateETOT-RegularItalic
    /CorporateSSCTOT-Bold
    /CorporateSSCTOT-Demi
    /CorporateSSCTOT-Light
    /CorporateSSCTOT-Medium
    /CorporateSSCTOT-Regular
    /CorporateSTOT-Bold
    /CorporateSTOT-BoldItalic
    /CorporateSTOT-Demi
    /CorporateSTOT-DemiItalic
    /CorporateSTOT-ExtraBold
    /CorporateSTOT-ExtraBoldItalic
    /CorporateSTOT-Light
    /CorporateSTOT-LightItalic
    /CorporateSTOT-Medium
    /CorporateSTOT-MediumItalic
    /CorporateSTOT-Regular
    /CorporateSTOT-RegularItalic
    /CortezDOT-Alternative
    /CortezDOT-Regular
    /CountdownDOT-Regular
    /CountdownDOT-RegularCompress
    /CountryBlueprint
    /CourierMEE-Bold
    /CourierMEE-BoldObli
    /CourierMEE-Ligh
    /CourierMEE-LighObli
    /CourierMOT-Bold
    /CourierMOT-BoldOblique
    /CourierMOT-Light
    /CourierMOT-LightOblique
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /CrilleeTOT-Bold
    /CrilleeTOT-ExtraBold
    /CrilleeTOT-Light
    /CrilleeTOT-Regular
    /Critter
    /CroissantDOT-Regular
    /CushingItcSCTOT-Book
    /CushingItcSCTOT-Medium
    /CushingItcTOT-Bold
    /CushingItcTOT-BoldItalic
    /CushingItcTOT-Book
    /CushingItcTOT-BookItalic
    /CushingItcTOT-Heavy
    /CushingItcTOT-HeavyItalic
    /CushingItcTOT-Medium
    /CushingItcTOT-MediumItalic
    /DataDOT-Regular
    /DavidaDOT-InitialsRegular
    /DavidaDOT-Regular
    /DavidaSCDOT-Regular
    /DeaDOT-Regular
    /DeVinneOrnamentDOT-Regular
    /DexGothicDOT-Regular
    /DexGothicDOT-SolidRegular
    /DextorDOT-Black
    /DextorDOT-Regular
    /DextorDOT-RegularOnlyShadow
    /DextorDOT-RegularOutline
    /DextorSCDOT-Black
    /DextorSCDOT-Regular
    /DFCalligraphicOrnaments
    /DFDiversions
    /DFDiversities
    /DingbatsDOT
    /DiskusDOT-Medium
    /Dixieland-Normal
    /DomCasualDOT-Bold
    /DomCasualDOT-BoldItalic
    /DomCasualDOT-Regular
    /DomCasualDOT-RegularItalic
    /Dutch801BT-Bold
    /Dutch801BT-BoldItalic
    /Dutch801BT-ExtraBold
    /Dutch801BT-Italic
    /Dutch801BT-Roman
    /DynamoCE-Regular
    /DynamoCE-RegularItalic
    /DynamoDCCE-Black
    /DynamoDCCE-BlackItalic
    /DynamoDCCE-Demi
    /DynamoDCCE-DemiItalic
    /DynamoDCE-Black
    /DynamoDCE-BlackItalic
    /DynamoDCE-BoldCondensed
    /DynamoDCE-Demi
    /DynamoDCE-DemiItalic
    /DynamoDECE-Black
    /DynamoDECE-BlackItalic
    /DynamoDECE-Demi
    /DynamoDECE-DemiItalic
    /DynamoDMCE-Black
    /DynamoDMCE-BlackItalic
    /DynamoDMCE-Demi
    /DynamoDMCE-DemiItalic
    /DynamoDOT-Bold
    /DynamoDOT-BoldCompress
    /DynamoDOT-Medium
    /DynamoDOT-StencilAlternMedium
    /DynamoDOT-StencilMedium
    /DynamoDXCCE-Black
    /DynamoDXCCE-BlackItalic
    /DynamoDXCCE-Demi
    /DynamoDXCCE-DemiItalic
    /DynamoDXECE-Black
    /DynamoDXECE-BlackItalic
    /DynamoDXECE-Demi
    /DynamoDXECE-DemiItalic
    /DynamoLCCE-Demi
    /DynamoLCCE-DemiItalic
    /DynamoLCCE-Light
    /DynamoLCCE-LightItalic
    /DynamoLCE-Demi
    /DynamoLCE-DemiItalic
    /DynamoLCE-Light
    /DynamoLCE-LightItalic
    /DynamoLECE-Demi
    /DynamoLECE-DemiItalic
    /DynamoLECE-Light
    /DynamoLECE-LightItalic
    /DynamoLMCE-Demi
    /DynamoLMCE-DemiItalic
    /DynamoLMCE-Light
    /DynamoLMCE-LightItalic
    /DynamoLXCCE-Demi
    /DynamoLXCCE-DemiItalic
    /DynamoLXCCE--Light
    /DynamoLXCCE--LightItalic
    /DynamoLXECE-Demi
    /DynamoLXECE-DemiItalic
    /DynamoLXECE-Light
    /DynamoLXECE-LightItalic
    /DynamoRCCE-Heavy
    /DynamoRCCE-HeavyItalic
    /DynamoRCCE-Regular
    /DynamoRCCE-RegularItalic
    /DynamoRCE-Heavy
    /DynamoRCE-HeavyItalic
    /DynamoRECE-Heavy
    /DynamoRECE-HeavyItalic
    /DynamoRECE-Regular
    /DynamoRECE-RegularItalic
    /DynamoRMCE-Heavy
    /DynamoRMCE-HeavyItalic
    /DynamoRMCE-Regular
    /DynamoRMCE-RegularItalic
    /DynamoRXCCE-Regular
    /DynamoRXCCE-RegularItalic
    /DynamoRXCE-Heavy
    /DynamoRXCE-HeavyItalic
    /DynamoRXE-CE-Heavy
    /DynamoRXE-CE-HeavyItalic
    /DynamoRXECE-Regular
    /DynamoRXECE-RegularItalic
    /EckmannAntiqueDOT-Regular
    /EckmannDEE
    /EckmannDOT-Regular
    /EdwardianScriptItcDOT-RegAlt
    /EdwardianScriptItcDOT-Regular
    /EgizioTOT-RegularCondensed
    /EinhornDOT-Regular
    /ElanItcSCTOT-Book
    /ElanItcSCTOT-Medium
    /ElanItcTEE-Blac
    /ElanItcTEE-Bold
    /ElanItcTEE-Book
    /ElanItcTEE-Medi
    /ElanItcTOT-Black
    /ElanItcTOT-Bold
    /ElanItcTOT-Book
    /ElanItcTOT-BookItalic
    /ElanItcTOT-Medium
    /ElanItcTOT-MediumItalic
    /ElanSCItcTEE-Book
    /ElanSCItcTEE-Medi
    /Electronics
    /ElefontDOT-Regular
    /ElefontDOT-RegularOnlyShadow
    /ElefontPOT-Regular
    /ElefontPOT-RegularOutline
    /ElefontSCDOT-Regular
    /EnglischeSchreibTOT-Bold
    /EnglischeSchreibTOT-JoinBold
    /EnglischeSchreibTOT-JoinRegu
    /EnglischeSchreibTOT-Regu
    /EnglischeSchTEE-Bold
    /EnglischeSchTEE-Regu
    /EngraversDOT-Bold
    /EngraversDOT-BoldOnlyShadow
    /EngraversDOT-Roman
    /EngraversSCDOT-Bold
    /EngraversSCDOT-Roman
    /EnviroDOT-Antique
    /EnviroDOT-Regular
    /EnviroSCDOT-Regular
    /ErasItcPOT-Ultra
    /ErasItcPOT-UltraOutline
    /ErasItcTOT-Bold
    /ErasItcTOT-Book
    /ErasItcTOT-Demi
    /ErasItcTOT-Light
    /ErasItcTOT-Medium
    /ErasItcTOT-Ultra
    /Erie
    /Erie-Bold
    /EspritItcSCTOT-Book
    /EspritItcSCTOT-Medium
    /EspritItcTOT-Book
    /EspritItcTOT-BookItalic
    /EspritItcTOT-Medium
    /EspritItcTOT-MediumItalic
    /EstrangeloEdessa
    /EuroMono-Bold
    /EuroMono-BoldItalic
    /EuroMono-Italic
    /EuroMono-Regular
    /EuroRoman
    /EuroRomanOblique
    /EuroSans-Bold
    /EuroSans-BoldItalic
    /EuroSans-Italic
    /EuroSans-Regular
    /EuroSerif-Bold
    /EuroSerif-BoldItalic
    /EuroSerif-Italic
    /EuroSerif-Regular
    /EurostileDCDOT-Bold
    /EurostileDCDOT-Regular
    /EurostileDOT-StencilBlacExte
    /EurostileSCTOT-Bold
    /EurostileSCTOT-Regular
    /EurostileTEE-Blac
    /EurostileTEE-BlacExte
    /EurostileTEE-Regu
    /EurostileTEE-ReguExte
    /EurostileTOT-Black
    /EurostileTOT-BlackExtended
    /EurostileTOT-Bold
    /EurostileTOT-Medium
    /EurostileTOT-Regular
    /EurostileTOT-RegularExtended
    /EwieDOT-Regular
    /ExcelsiorScriptCE
    /ExcelsiorScriptCE-Extended
    /ExcelsiorScriptCE-Text
    /ExcelsiorScriptCE-TextExtended
    /ExciusNo2TOT-Regular
    /ExPonto-Regular
    /F015SCTOT-Light
    /F015SCTOT-Regular
    /F015TOT-Bold
    /F015TOT-BoldItalic
    /F015TOT-Light
    /F015TOT-LightItalic
    /F015TOT-Medium
    /F015TOT-MediumItalic
    /F015TOT-Regular
    /F015TOT-RegularItalic
    /FamilyBold
    /FamilyRegular
    /Festive
    /FetteEngschriftDOT-Regular
    /FetteFrakturDOT-Regular
    /FetteGotischDOT-Regular
    /Flange-Bold-EE
    /Flange-Bold-Italic-EE
    /Flange-Italic-EE
    /Flange-Light-EE
    /Flange-Light-Italic-EE
    /Flange-Regular-EE
    /FlashDOT-Bold
    /FlashDOT-Light
    /FlashPOT-Bold
    /FlashPOT-BoldOutline
    /FolioTEE-BoldCond
    /FolioTEE-ExtrBold
    /FolioTEE-Ligh
    /FolioTEE-Medi
    /FolioTOT-BoldCondensed
    /FolioTOT-ExtraBold
    /FolioTOT-Light
    /FolioTOT-Medium
    /Food
    /FormataCondCE
    /FormataCondCE-Bold
    /FormataCondCE-BoldItalic
    /FormataCondCE-Italic
    /FormataLightCondCE
    /FormataLightCondCE-Italic
    /FormataMediumCondCE
    /FormataMediumCondCE-Italic
    /FrankfurterDEE
    /FrankfurterDEE-Medi
    /FrankfurterDOT-HighlightRegu
    /FrankfurterDOT-ChromeRegular
    /FrankfurterDOT-InlineRegular
    /FrankfurterDOT-MediOnlyShad
    /FrankfurterDOT-Medium
    /FrankfurterDOT-Regular
    /FrankfurterHigDEE
    /FrankfurterInlDEE
    /FrankfurterOutPEE
    /FrankfurterPEE
    /FrankfurterPOT-Regular
    /FrankfurterPOT-RegularOutline
    /FrankfurterSCDEE
    /FrankfurterSCDOT-Regular
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FranklinGothicTOT-ExtrCond
    /FranklinGothicTOT-Regu
    /FranklinGothicTOT-ReguCond
    /FranklinGotItcDOT-BooExtCom
    /FranklinGotItcDOT-DemExtCom
    /FranklinGotItcSCTOT-BooCon
    /FranklinGotItcSCTOT-MedCon
    /FranklinGotItcTEE-Book
    /FranklinGotItcTEE-BookComp
    /FranklinGotItcTEE-BookCompItal
    /FranklinGotItcTEE-BookCond
    /FranklinGotItcTEE-BookCondItal
    /FranklinGotItcTEE-BookItal
    /FranklinGotItcTEE-Demi
    /FranklinGotItcTEE-DemiComp
    /FranklinGotItcTEE-DemiCompItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiCond
    /FranklinGotItcTEE-DemiCondItal
    /FranklinGotItcTEE-DemiItal
    /FranklinGotItcTEE-Heav
    /FranklinGotItcTEE-HeavItal
    /FranklinGotItcTEE-Medi
    /FranklinGotItcTEE-MediCond
    /FranklinGotItcTEE-MediCondItal
    /FranklinGotItcTEE-MediItal
    /FranklinGotItcTOT-Boo
    /FranklinGotItcTOT-BooCom
    /FranklinGotItcTOT-BooComIta
    /FranklinGotItcTOT-BooCon
    /FranklinGotItcTOT-BooConIta
    /FranklinGotItcTOT-BooIta
    /FranklinGotItcTOT-Dem
    /FranklinGotItcTOT-DemCom
    /FranklinGotItcTOT-DemComIta
    /FranklinGotItcTOT-DemCon
    /FranklinGotItcTOT-DemConIta
    /FranklinGotItcTOT-DemIta
    /FranklinGotItcTOT-Hea
    /FranklinGotItcTOT-HeaIta
    /FranklinGotItcTOT-Med
    /FranklinGotItcTOT-MedCon
    /FranklinGotItcTOT-MedConIta
    /FranklinGotItcTOT-MedIta
    /FranklinGotSCItcTEE-BookCond
    /FranklinGotSCItcTEE-MediCond
    /FreestyleScrDEE
    /FreestyleScrDEE-Bold
    /FreestyleScriptDOT-Bold
    /FreestyleScriptDOT-Regular
    /FrizQuadrataE-Bold
    /FrizQuadrataE-Roman
    /FrizQuadrataSCTOT-Regular
    /FrizQuadrataTOT-Bold
    /FrizQuadrataTOT-BoldItalic
    /FrizQuadrataTOT-Regular
    /FrizQuadrataTOT-RegularItalic
    /FrizQuaItcTEE-Bold
    /FrizQuaItcTEE-Regu
    /FrizQuaSCTEE-Regu
    /FrizQuaTEE-BoldItal
    /FrizQuaTEE-ReguItal
    /Frugal-Sans-Bold-EE
    /Frugal-Sans-Bold-Italic-EE
    /Frugal-Sans-EE
    /Frugal-Sans-Italic-EE
    /FrutigerBlackEE-
    /FrutigerBlackEE-Italic
    /FrutigerEE-Bold
    /FrutigerEE-BoldItalic
    /FrutigerEE-Italic
    /FrutigerEE-Roman
    /Fujiyama
    /Fujiyama2
    /Fujiyama2-Italic
    /FujiyamaBlack
    /Fujiyama-Bold
    /Fujiyama-BoldItalic
    /FujiyamaExtraBold
    /FujiyamaExtraBold-Italic
    /Fujiyama-Italic
    /FujiyamaLight
    /FujiyamaLight-Italic
    /Furniture
    /FuturaDCDOT-Book
    /FuturaDCDOT-Ligh
    /FuturaDEE-ExtrBoldCondObli
    /FuturaDisplayDOT-Compress
    /FuturaDisplayDOT-Regular
    /FuturaDisplayPOT-Outline
    /FuturaDisplayPOT-Regular
    /FuturaDOT-Blac
    /FuturaDOT-ExtrBoldCond
    /FuturaDOT-ExtrBoldCondObli
    /FuturaDOT-ExtrBoldShad
    /FuturaDOT-LighObliOnlyShad
    /FuturaDOT-StencilBlack
    /FuturaDOT-StencilMedium
    /FuturaExtraBE-
    /FuturaExtraBE-Oblique
    /FuturaNo2DOT-Book
    /FuturaNo2DOT-Medium
    /FuturaNo2SCDOT-Book
    /FuturaNo2SCDOT-Medium
    /FuturaNo7TOT-Medium
    /FuturaPOT-ExtrBold
    /FuturaPOT-ExtrBoldObli
    /FuturaPOT-ExtrBoldObliOutl
    /FuturaPOT-ExtrBoldOutl
    /FuturaSCTEE-Book
    /FuturaSCTEE-Ligh
    /FuturaSCTOT-Book
    /FuturaSCTOT-Ligh
    /FuturaTEE-Bold
    /FuturaTEE-BoldCond
    /FuturaTEE-BoldCondObli
    /FuturaTEE-BoldObli
    /FuturaTEE-Book
    /FuturaTEE-BookObli
    /FuturaTEE-Demi
    /FuturaTEE-DemiObli
    /FuturaTEE-ExtrBold
    /FuturaTEE-ExtrBoldCond
    /FuturaTEE-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTEE-ExtrBoldObli
    /FuturaTEE-Ligh
    /FuturaTEE-LighCond
    /FuturaTEE-LighCondObli
    /FuturaTEE-LighObli
    /FuturaTEE-Medi
    /FuturaTEE-MediCond
    /FuturaTEE-MediCondObli
    /FuturaTEE-MediObli
    /FuturaTOT-Bold
    /FuturaTOT-BoldCond
    /FuturaTOT-BoldCondObli
    /FuturaTOT-BoldObli
    /FuturaTOT-Book
    /FuturaTOT-BookCond
    /FuturaTOT-BookObli
    /FuturaTOT-Demi
    /FuturaTOT-DemiObli
    /FuturaTOT-ExtrBold
    /FuturaTOT-ExtrBoldCond
    /FuturaTOT-ExtrBoldCondObli
    /FuturaTOT-ExtrBoldObli
    /FuturaTOT-Ligh
    /FuturaTOT-LighCond
    /FuturaTOT-LighCondObli
    /FuturaTOT-LighObli
    /FuturaTOT-Medi
    /FuturaTOT-MediCond
    /FuturaTOT-MediCondObli
    /FuturaTOT-MediObli
    /GaladrielComDEE
    /GaladrielDEE
    /GaladrielDOT-Antique
    /GaladrielDOT-Regular
    /GaladrielDOT-RegularCompress
    /GaladrielDOT-ReguOnlyShad
    /GaladrielSCDEE
    /GaladrielSCDOT-Regular
    /GammaItcSCTOT-Book
    /GammaItcSCTOT-Medium
    /GammaItcTEE-Book
    /GammaItcTEE-Medi
    /GammaItcTOT-Black
    /GammaItcTOT-BlackItalic
    /GammaItcTOT-Bold
    /GammaItcTOT-BoldItalic
    /GammaItcTOT-Book
    /GammaItcTOT-BookItalic
    /GammaItcTOT-Medium
    /GammaItcTOT-MediumItalic
    /GammaSCItcTEE-Book
    /GammaSCItcTEE-Medi
    /Garamond
    /GaramondBECE-Bold
    /GaramondBECE-Regular
    /Garamond-Bold
    /GaramondDOT-StencilMedium
    /Garamond-Italic
    /GaramondItcDOT-HandtoolRegIta
    /GaramondItcDOT-HandtoolRegu
    /GaramondItcTEE-Bold
    /GaramondItcTEE-BoldCond
    /GaramondItcTEE-BoldCondItal
    /GaramondItcTEE-BoldItal
    /GaramondItcTEE-Book
    /GaramondItcTEE-BookCond
    /GaramondItcTEE-BookCondItal
    /GaramondItcTEE-BookItal
    /GaramondItcTEE-Ligh
    /GaramondItcTEE-LighCond
    /GaramondItcTEE-LighCondItal
    /GaramondItcTEE-LighItal
    /GaramondItcTEE-Ultr
    /GaramondItcTEE-UltrCond
    /GaramondItcTEE-UltrCondItal
    /GaramondItcTEE-UltrItal
    /GaramondItcTOT-Bold
    /GaramondItcTOT-BoldCond
    /GaramondItcTOT-BoldCondItal
    /GaramondItcTOT-BoldItal
    /GaramondItcTOT-Book
    /GaramondItcTOT-BookCond
    /GaramondItcTOT-BookCondItal
    /GaramondItcTOT-BookItal
    /GaramondItcTOT-Ligh
    /GaramondItcTOT-LighCond
    /GaramondItcTOT-LighCondItal
    /GaramondItcTOT-LighItal
    /GaramondItcTOT-Ultr
    /GaramondItcTOT-UltrCond
    /GaramondItcTOT-UltrCondItal
    /GaramondItcTOT-UltrItal
    /GaramondNo2DCDOT-Medium
    /GaramondNo2DCDOT-Regular
    /GaramondNo2SCTOT-Medium
    /GaramondNo2SCTOT-Regular
    /GaramondNo2TOT-Medium
    /GaramondNo2TOT-Regular
    /GaramondNo2TOT-RegularItalic
    /GaramondNo4TOT-Light
    /GaramondNo4TOT-LightItalic
    /GaramondNo4TOT-Medium
    /GaramondNo5DOT-Italic
    /GaramondNo9TOT-ExtraBold
    /GaramondNo9TOT-Medium
    /GaramondNo9TOT-Regular
    /GaramondNo9TOT-RegularItalic
    /GaramondURWDOT-StencilDemi
    /GaramondURWTOT-Bold
    /GaramondURWTOT-Demi
    /GaramondURWTOT-DemiItalic
    /GaramondURWTOT-ExtraBold
    /GaramondURWTOT-Regular
    /GaramondURWTOT-RegularItalic
    /Gautami
    /GDT
    /GenreCE-Antiqua
    /GenreCE-Bold
    /GenreCE-Kursiva
    /GenreCE-KursivaBold
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GillDOT-BoldCompress
    /GilliesAntiqueDOT-Bold
    /GilliesAntiqueDOT-ExtraBold
    /GilliesAntiqueDOT-Light
    /GilliesGotDEE-ExtrBold
    /GilliesGothicDOT-Bold
    /GilliesGothicDOT-ExtraBold
    /GilliesGothicDOT-Light
    /GillKayoDOT-Regular
    /GillKayoDOT-RegularOnlyShadow
    /GillKayoDOT-RegularShaded
    /GillKayoPOT-Regular
    /GillKayoPOT-RegularOutline
    /GillOmeBolditalicUEE
    /GillOmeConUEE
    /GillOmeConUEE-Bold
    /GillOmeExtBold
    /GillOmeLightUEE
    /GillOmeLightUEE-Italic
    /GillOmeUEE
    /GillOmeUEE-Bold
    /GillOmeUEE-Italic
    /GillSansEEW-Bold
    /GillSansEEW-Bold-Italic
    /GillSansEEW-Normal
    /GillSansEEW-Normal-Italic
    /GiltusDOT-BoldCompress
    /GiltusDOT-BoldExtraCondensed
    /GiltusDOT-UltraBoldItalic
    /GiltusTOT-Bold
    /GiltusTOT-BoldCondensed
    /GiltusTOT-BoldItalic
    /GiltusTOT-ExtraBold
    /GiltusTOT-ExtraBoldCondensed
    /GiltusTOT-Light
    /GiltusTOT-LightItalic
    /GiltusTOT-Medium
    /GiltusTOT-MediumItalic
    /GiltusTOT-Regular
    /GiltusTOT-RegularCondensed
    /GiltusTOT-RegularItalic
    /GiltusTOT-UltraBoldCondensed
    /GiovanniItcTOT-Bold
    /GiovanniItcTOT-BoldItalic
    /GiovanniItcTOT-Book
    /GiovanniItcTOT-BookItalic
    /GlaserDCE-StencilRegOnlSha
    /GlaserDOT-StencilRegular
    /GlaserSCDOT-StencilRegular
    /GlasgowCE
    /GlasgowCE-Bold
    /GlasgowCE-BoldItalic
    /GlasgowCE-Italic
    /GlasnostFLF-Demibold
    /GlasnostFLF-Extrabold
    /GlasnostFLF-Light
    /GoldenTypeItcSCTOT-Bold
    /GoldenTypeItcSCTOT-Original
    /GoldenTypeItcTOT-Bold
    /GoldenTypeItcTOT-Original
    /GothicE
    /GothicG
    /GothicI
    /GoudyCatalogueDCDOT-Regu
    /GoudyCatalogueSCTOT-Regu
    /GoudyCatalogueTOT-Regu
    /GoudyCatalogueTOT-ReguItal
    /GoudyHandtooledDCDOT-Regular
    /GoudyHandtooledDOT-Regular
    /GoudyHandtooledSCDOT-Regular
    /GoudyHeavyfaceDOT-Regu
    /GoudyHeavyfacePOT-Regu
    /GoudyHeavyfacePOT-ReguOutl
    /GoudyOldStyleTOT-Bold
    /GoudyOldStyleTOT-ExtrBold
    /GoudyOldStyleTOT-Regu
    /GoudyOldStyleTOT-ReguItal
    /GoudyOldStyTEE-Bold
    /GoudyOldStyTEE-ExtrBold
    /GoudyOldStyTEE-Regu
    /GoudyOldStyTEE-ReguItal
    /GoudySansItcTOT-Bold
    /GoudySansItcTOT-Book
    /GoudyWtcTOT-Bold
    /GoudyWtcTOT-BoldItalic
    /GoudyWtcTOT-Light
    /GoudyWtcTOT-LightItalic
    /GoudyWtcTOT-Medium
    /GoudyWtcTOT-MediumItalic
    /GoudyWtcTOT-Regular
    /GoudyWtcTOT-RegularItalic
    /GreekC
    /GreekS
    /GrotesqueNo9TOT-Regular
    /HadfieldDOT-Regular
    /HandelGotComDEE-Ligh
    /HandelGotComDEE-Medi
    /HandelGotDEE-Bold
    /HandelGotDEE-Ligh
    /HandelGotDEE-Medi
    /HandelGothicDOT-Bold
    /HandelGothicDOT-BoldOnlyShad
    /HandelGothicDOT-Ligh
    /HandelGothicDOT-LighComp
    /HandelGothicDOT-LighOnlyShad
    /HandelGothicDOT-Medi
    /HandelGothicDOT-MediComp
    /HandelGothicDOT-MediOnlyShad
    /HawthornDOT-Regular
    /HawthornDOT-RegularCompress
    /HelveticaCyr-Bold
    /HelveticaCyr-BoldItalic
    /HelveticaCyr-Italic
    /HelveticaCyr-Regular
    /HelveticaNewE-Bold
    /HelveticaNewE-BoldItalic
    /HelveticaNewE-Italic
    /HelveticaNewE-Roman
    /HighlanderItcSCTOT-Book
    /HighlanderItcSCTOT-Medium
    /HighlanderItcTOT-Bold
    /HighlanderItcTOT-BoldItalic
    /HighlanderItcTOT-Book
    /HighlanderItcTOT-BookItalic
    /HighlanderItcTOT-Medium
    /HighlanderItcTOT-MediumItalic
    /HighlightDOT-Regular
    /HoboDEE
    /HoboDOT-Regular
    /HogarthScriptDOT-JoiningRegu
    /HogarthScriptDOT-Regu
    /HomePlanning
    /HomePlanning2
    /HoratioDOT-Bold
    /HoratioDOT-Light
    /HoratioDOT-Medium
    /HorndonDOT-Regular
    /Household
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-ExtraBold
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Light
    /Humanist521BT-LightItalic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-UltraBold
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Hygiene
    /CharterItcSCTOT-Bold
    /CharterItcSCTOT-Regular
    /CharterItcTOT-Black
    /CharterItcTOT-BlackItalic
    /CharterItcTOT-Bold
    /CharterItcTOT-BoldItalic
    /CharterItcTOT-Italic
    /CharterItcTOT-Regular
    /Charting
    /CheltenhamItcDOT-HandtoolItal
    /CheltenhamItcDOT-HandtoolRegu
    /CheltenhamItcTEE-Bold
    /CheltenhamItcTEE-BoldCond
    /CheltenhamItcTEE-BoldCondItal
    /CheltenhamItcTEE-BoldItal
    /CheltenhamItcTEE-Book
    /CheltenhamItcTEE-BookCond
    /CheltenhamItcTEE-BookCondItal
    /CheltenhamItcTEE-BookItal
    /CheltenhamItcTEE-Ligh
    /CheltenhamItcTEE-LighCond
    /CheltenhamItcTEE-LighCondItal
    /CheltenhamItcTEE-LighItal
    /CheltenhamItcTEE-Ultr
    /CheltenhamItcTEE-UltrCond
    /CheltenhamItcTEE-UltrCondItal
    /CheltenhamItcTEE-UltrItal
    /CheltenhamItcTOT-Bold
    /CheltenhamItcTOT-BoldCond
    /CheltenhamItcTOT-BoldCondItal
    /CheltenhamItcTOT-BoldItal
    /CheltenhamItcTOT-Book
    /CheltenhamItcTOT-BookCond
    /CheltenhamItcTOT-BookCondItal
    /CheltenhamItcTOT-BookItal
    /CheltenhamItcTOT-Ligh
    /CheltenhamItcTOT-LighCond
    /CheltenhamItcTOT-LighCondItal
    /CheltenhamItcTOT-LighItal
    /CheltenhamItcTOT-Ultr
    /CheltenhamItcTOT-UltrCond
    /CheltenhamItcTOT-UltrCondItal
    /CheltenhamItcTOT-UltrItal
    /CheltenhamTOT-OldStyleRegular
    /ChesterfieldDEE
    /ChesterfieldDOT-Antique
    /ChesterfieldDOT-Regular
    /ChevalierDCDOT-OpenRegular
    /ChevalierDCDOT-StripesRegular
    /ChevalierSCDOT-OpenRegular
    /ChevalierSCDOT-StripesRegular
    /ChiselDOT-Regular
    /ChocDOT-Regular
    /ChromiumOneDOT-Regular
    /ChurchwardBrushDOT-Regular
    /Impact
    /ImperialURWTOT-Bol
    /ImperialURWTOT-BolExtNar
    /ImperialURWTOT-BolIta
    /ImperialURWTOT-ExtBol
    /ImperialURWTOT-ExtBolExtNarObl
    /ImperialURWTOT-Reg
    /ImperialURWTOT-RegIta
    /ImperialURWTOT-UltBol
    /ImpressumDCDOT-Light
    /ImpressumDCDOT-Medium
    /ImpressumSCTEE-Ligh
    /ImpressumSCTEE-Medi
    /ImpressumSCTOT-Light
    /ImpressumSCTOT-Medium
    /ImpressumTEE-Ligh
    /ImpressumTEE-LighItal
    /ImpressumTEE-Medi
    /ImpressumTOT-Light
    /ImpressumTOT-LightItalic
    /ImpressumTOT-Medium
    /ISOCP
    /ISOCP2
    /ISOCP3
    /ISOCPEUR
    /ISOCPEURItalic
    /ISOCT
    /ISOCT2
    /ISOCT3
    /ISOCTEUR
    /ISOCTEURItalic
    /IsonormDEE
    /IsonormDOT-Regular
    /ItaliaDOT-MediumCompress
    /ItaliaDOT-MediumCondensed
    /ItaliaDOT-StencilMediCond
    /ItaliaPOT-Bold
    /ItaliaPOT-BoldOutline
    /ItaliaTOT-Bold
    /Italic
    /ItalicC
    /ItalicT
    /JamilleItcSCTOT-Bold
    /JamilleItcSCTOT-Book
    /JamilleItcTOT-Black
    /JamilleItcTOT-BlackItalic
    /JamilleItcTOT-Bold
    /JamilleItcTOT-BoldItalic
    /JamilleItcTOT-Book
    /JamilleItcTOT-BookItalic
    /JannonCE
    /JannonCE-DemiGras
    /JannonCE-DemiGrasItalic
    /JannonCE-Italic
    /JannonOsFCE
    /JannonOsFCE-DemiGras
    /JannonOsFCE-DemiGrasItalic
    /JannonOsFCE-Italic
    /JannonTextCE
    /JannonTextCE-Bold
    /JannonTextCE-BoldItalic
    /JannonTextCE-Italic
    /JannonTextOsFCE
    /JannonTextOsFCE-Bold
    /JannonTextOsFCE-BoldItalic
    /JannonTextOsFCE-Italic
    /JensonAntiqueDOT-BoldCond
    /JensonOldStyleDOT-BoldCond
    /JohnSansBlackCE
    /JohnSansBlackCE-Italic
    /JohnSansBlackSCCE
    /JohnSansBlackSCCE-Italic
    /JohnSansCondBlackCE
    /JohnSansCondBlackCE-Italic
    /JohnSansCondBlackSCCE
    /JohnSansCondBlackSCCE-Italic
    /JohnSansCondHeavyCE
    /JohnSansCondHeavyCE-Italic
    /JohnSansCondHevySCCE
    /JohnSansCondHevySCCE-Italic
    /JohnSansCondLiteCE
    /JohnSansCondLiteCE-Italic
    /JohnSansCondLiteSCCE
    /JohnSansCondLiteSCCE-Italic
    /JohnSansCondMedCE
    /JohnSansCondMedCE-Italic
    /JohnSansCondMedSCCE
    /JohnSansCondMedSCCE-Italic
    /JohnSansCondTextCE
    /JohnSansCondTextCE-Bold
    /JohnSansCondTextCE-BoldItalic
    /JohnSansCondTextCE-Italic
    /JohnSansCondTextSCCE
    /JohnSansCondTextSCCE-Bold
    /JohnSansCondTextSCCE-BoldItalic
    /JohnSansCondTextSCCE-Italic
    /JohnSansCondTxNCE
    /JohnSansCondTxNCE-Bold
    /JohnSansCondTxNCE-BoldItalic
    /JohnSansCondTxNCE-Italic
    /JohnSansCondWhiteCE
    /JohnSansCondWhiteCE-Italic
    /JohnSansCondWhiteSCCE
    /JohnSansCondWhiteSCCE-Italic
    /JohnSansCondXblakCE
    /JohnSansCondXblakCE-Italic
    /JohnSansCondXblakSCCE
    /JohnSansCondXblakSCCE-Italic
    /JohnSansHeavyCE
    /JohnSansHeavyCE-Italic
    /JohnSansHeavySCCE
    /JohnSansHeavySCCE-Italic
    /JohnSansLiteCE
    /JohnSansLiteCE-Italic
    /JohnSansLiteSCCE
    /JohnSansLiteSCCE-Italic
    /JohnSansMedCE
    /JohnSansMedCE-Italic
    /JohnSansMedSCCE
    /JohnSansMedSCCE-Italic
    /JohnSansTextCE
    /JohnSansTextCE-Bold
    /JohnSansTextCE-BoldItalic
    /JohnSansTextCE-Italic
    /JohnSansTextSCCE
    /JohnSansTextSCCE-Bold
    /JohnSansTextSCCE-BoldItalic
    /JohnSansTextSCCE-Italic
    /JohnSansTxNCE
    /JohnSansTxNCE-Bold
    /JohnSansTxNCE-BoldItalic
    /JohnSansTxNCE-Italic
    /JohnSansWhiteCE
    /JohnSansWhiteCE-Italic
    /JohnSansWhiteSCCE
    /JohnSansWhiteSCCE-Italic
    /JohnSansXblakCE
    /JohnSansXblakCE-Italic
    /JohnSansXblakSCCE
    /JohnSansXblakSCCE-Italic
    /JuiceItcDOT-Regular
    /JuliaScriptDOT-Regular
    /KabanaBook
    /KabarettDOT-Regular
    /KabelItcSCTOT-Medium
    /KabelItcTEE-Bold
    /KabelItcTEE-Book
    /KabelItcTEE-Demi
    /KabelItcTEE-Medi
    /KabelItcTEE-Ultr
    /KabelItcTOT-Bold
    /KabelItcTOT-Book
    /KabelItcTOT-Demi
    /KabelItcTOT-Medium
    /KabelItcTOT-Ultra
    /KalligraphiaDOT-Regular
    /Kartika
    /KaufmannDOT-Bold
    /Kidnap
    /Kids-Normal
    /KorinnaItcTEE-Bold
    /KorinnaItcTEE-BoldItal
    /KorinnaItcTEE-ExtrBold
    /KorinnaItcTEE-ExtrBoldItal
    /KorinnaItcTEE-Heav
    /KorinnaItcTEE-HeavItal
    /KorinnaItcTEE-Regu
    /KorinnaItcTEE-ReguItal
    /KorinnaItcTOT-Bold
    /KorinnaItcTOT-BoldItalic
    /KorinnaItcTOT-ExtraBold
    /KorinnaItcTOT-ExtraBoldItalic
    /KorinnaItcTOT-Heavy
    /KorinnaItcTOT-HeavyItalic
    /KorinnaItcTOT-Regular
    /KorinnaItcTOT-RegularItalic
    /KunstlerschreibschDEE-Bold
    /KunstlerschreibschDEE-Medi
    /KunstlerschreibschriftDOT-Bol
    /KunstlerschreibschriftDOT-Med
    /Landmarks
    /LandscapePlanning
    /LasVegasDOT-Regular
    /Latha
    /LatienneDCDOT-Regular
    /LatienneDCDOT-RegularItalic
    /LatienneSCTEE-Medi
    /LatienneSCTEE-Regu
    /LatienneSCTEE-ReguItal
    /LatienneSCTOT-Medium
    /LatienneSCTOT-Regular
    /LatienneSCTOT-RegularItalic
    /LatienneSwashTOT-Bold
    /LatienneSwashTOT-BoldItal
    /LatienneSwashTOT-Medi
    /LatienneSwashTOT-MediItal
    /LatienneSwashTOT-Regu
    /LatienneSwashTOT-ReguItal
    /LatienneSwaTEE-Bold
    /LatienneSwaTEE-BoldItal
    /LatienneSwaTEE-Medi
    /LatienneSwaTEE-MediItal
    /LatienneSwaTEE-Regu
    /LatienneSwaTEE-ReguItal
    /LatienneTEE-Bold
    /LatienneTEE-BoldItal
    /LatienneTEE-Medi
    /LatienneTEE-MediItal
    /LatienneTEE-Regu
    /LatienneTEE-ReguItal
    /LatienneTOT-Bold
    /LatienneTOT-BoldItalic
    /LatienneTOT-Medium
    /LatienneTOT-MediumItalic
    /LatienneTOT-Regular
    /LatienneTOT-RegularItalic
    /LatinDOT-RegularCompress
    /LatinoURWTOT-Black
    /LatinoURWTOT-Bold
    /LatinoURWTOT-BoldItalic
    /LatinoURWTOT-Medium
    /LatinoURWTOT-MediumItalic
    /LatinoURWTOT-Regular
    /LatinoURWTOT-RegularItalic
    /LatinWideDOT-Regular
    /LcdDEE
    /LcdDOT-Italic
    /LeawoodItcTOT-Bold
    /LeawoodItcTOT-Book
    /LegacySansItcSCTOT-Book
    /LegacySansItcSCTOT-Medium
    /LegacySansItcTOT-Bold
    /LegacySansItcTOT-BoldItalic
    /LegacySansItcTOT-Book
    /LegacySansItcTOT-BookItalic
    /LegacySansItcTOT-Medium
    /LegacySansItcTOT-MediumItalic
    /LegacySansItcTOT-Ultra
    /LegacySerifItcSCTOT-Book
    /LegacySerifItcSCTOT-Medi
    /LegacySerifItcTOT-Bold
    /LegacySerifItcTOT-BoldItal
    /LegacySerifItcTOT-Book
    /LegacySerifItcTOT-BookItal
    /LegacySerifItcTOT-Medi
    /LegacySerifItcTOT-MediItal
    /LegacySerifItcTOT-Ultr
    /LegerDOT-Regular
    /LeGriffeDOT-Regular
    /LetterGothicLOT-Bold
    /LetterGothicLOT-Medium
    /LetterGothicMOT-Regular
    /LetterGotLEE-Bold
    /LetterGotLEE-Medi
    /LibertyDOT-Regular
    /LibertySCDOT-Regular
    /LifeSCTEE-Regu
    /LifeSCTOT-Regular
    /LifeTEE-Bold
    /LifeTEE-Regu
    /LifeTEE-ReguItal
    /LifeTOT-Bold
    /LifeTOT-Regular
    /LifeTOT-RegularItalic
    /LindsayDOT-Alternative
    /LindsayDOT-Regular
    /Lithos-Black
    /Lithos-Regular
    /LubalinGraItcTEE-Bold
    /LubalinGraItcTEE-Book
    /LubalinGraItcTEE-Demi
    /LubalinGraphItcDOT-Lig
    /LubalinGraphItcSCTOT-BooCon
    /LubalinGraphItcSCTOT-MedCon
    /LubalinGraphItcTOT-Bol
    /LubalinGraphItcTOT-BolCon
    /LubalinGraphItcTOT-BolConObl
    /LubalinGraphItcTOT-BolObl
    /LubalinGraphItcTOT-Boo
    /LubalinGraphItcTOT-BooCon
    /LubalinGraphItcTOT-BooConObl
    /LubalinGraphItcTOT-BooObl
    /LubalinGraphItcTOT-Dem
    /LubalinGraphItcTOT-DemCon
    /LubalinGraphItcTOT-DemConObl
    /LubalinGraphItcTOT-DemObl
    /LubalinGraphItcTOT-Lig
    /LubalinGraphItcTOT-LigObl
    /LubalinGraphItcTOT-Med
    /LubalinGraphItcTOT-MedCon
    /LubalinGraphItcTOT-MedConObl
    /LubalinGraphItcTOT-MedObl
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansTOT-Bold
    /LucidaSansTOT-Demi
    /LucidaSansTOT-DemiItalic
    /LucidaSansTOT-Roman
    /LucidaSansTypewriter
    /LucidaSansTypewriter-Bd
    /LucidaSansTypewriter-BdObl
    /LucidaSansTypewriter-Obl
    /LucidaSansUnicode
    /LucidaSanTEE-Roma
    /LucidaSCTEE-Roma
    /LucidaSCTOT-Roman
    /LucidaTEE-Roma
    /LucidaTOT-Bold
    /LucidaTOT-BoldItalic
    /LucidaTOT-Roman
    /LucidaTOT-RomanItalic
    /MachineItcDOT-Bold
    /MachineItcDOT-Medium
    /MachineItcDOT-Regular
    /MachineItcPOT-Bold
    /MachineItcPOT-BoldOutline
    /MachineItcSCDOT-Bold
    /MachineItcSCDOT-Medium
    /MachineItcSCDOT-Regular
    /MandarinDOT-Regular
    /MandarinSCDOT-Regular
    /Mangal-Regular
    /ManhattanItcDOT-Regular
    /MariageAntiqueDOT-Regular
    /MaximaTOT-Bold
    /MaximaTOT-BoldCondensed
    /MaximaTOT-Light
    /MaximaTOT-Medium
    /Medicine
    /MendozaRomanItcSCTOT-Book
    /MendozaRomanItcSCTOT-Medi
    /MendozaRomanItcTOT-Book
    /MendozaRomanItcTOT-BookItal
    /MendozaRomanItcTOT-Medi
    /MendozaRomanItcTOT-MediItal
    /MetronDigitaPro
    /MetronDigitaPro-Bold
    /MetronLightPro
    /MetronLightPro-Bold
    /MetronLightPro-BoldItalic
    /MetronLightPro-Italic
    /MetronMediumPro
    /MetronMediumPro-Bold
    /MetronMediumPro-BoldItalic
    /MetronMediumPro-Italic
    /MetronTextPro
    /MetronTextPro-Bold
    /MetronTextPro-BoldItalic
    /MetronTextPro-Italic
    /MetropolitainesDEE
    /MetropolitainesDOT-Regu
    /MetropolitainesOutPEE
    /MetropolitainesPOT-Regu
    /MetropolitainesPOT-ReguOutl
    /MetropolitainesSCDEE
    /MetropolitainesSCDOT-Regu
    /MicroCE
    /MicroCE-Bold
    /MicroCE-BoldItalic
    /MicroCE-Italic
    /MicrogrammaDOT-BoldExtended
    /MicrogrammaDOT-BolExtOnlSha
    /MicrogrammaDOT-MediumExtended
    /MicrosoftSansSerif
    /Military
    /MilitaryID
    /Minion-BdWeb
    /Minion-BoldCondensed
    /Minion-BoldCondensedItalic
    /Minion-Condensed
    /Minion-CondensedItalic
    /Minion-Ornaments
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /MinionStd-Black
    /Minion-Web
    /MistralDOT-Regular
    /MixageItcTOT-Black
    /MixageItcTOT-BlackItalic
    /MixageItcTOT-Bold
    /MixageItcTOT-BoldItalic
    /MixageItcTOT-Book
    /MixageItcTOT-BookItalic
    /MixageItcTOT-Medium
    /MixageItcTOT-MediumItalic
    /ModernExtendedTOT-Bold
    /ModernExtendedTOT-Book
    /ModernExtendedTOT-BookItalic
    /MonaLisaRecutItcDOT-Regular
    /MonaLisaSolidItcDOT-Regular
    /Monospace821BT-Bold
    /Monospace821BT-BoldItalic
    /Monospace821BT-Italic
    /Monospace821BT-Roman
    /Monotxt
    /MonotypeCorsiva
    /MorseCode
    /MotterCorpusItcDOT-Regu
    /MotterCorpusItcDOT-ReguCond
    /MotterFeminaDOT-Regular
    /MramorCE-Black
    /MramorCE-BlackItalic
    /MramorCE-Bold
    /MramorCE-BoldItalic
    /MramorCE-Book
    /MramorCE-BookItalic
    /MramorCE-Light
    /MramorCE-LightItalic
    /MramorCE-Medium
    /MramorCE-MediumItalic
    /MramorCE-Text
    /MramorCE-TextItalic
    /MSOutlook
    /MurmanskFLF
    /MurrayHillDOT-Regular
    /Music
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-Bold
    /Myriad-BoldItalic
    /Myriad-Italic
    /MyriadPro-Black
    /MyriadPro-BlackCond
    /MyriadPro-BlackCondIt
    /MyriadPro-BlackIt
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Light
    /MyriadPro-LightCond
    /MyriadPro-LightCondIt
    /MyriadPro-LightIt
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldCond
    /MyriadPro-SemiboldCondIt
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /MyriadProTT-Black
    /Myriad-Roman
    /MyriadStd-Sketch
    /MyriadStd-Tilt
    /Myriad-Tilt
    /Myriad-Web
    /MyriadWebPro
    /MyriadWebPro-Bold
    /MyriadWebPro-Italic
    /NauticalFlags
    /NeuzeitGroteskTOT-Bla
    /NeuzeitGroteskTOT-BlaCon
    /NeuzeitGroteskTOT-BlaExtCon
    /NeuzeitGroteskTOT-Bol
    /NeuzeitGroteskTOT-Reg
    /NevisonCasualDOT-Regular
    /NewBaskervilItcTOT-Bla
    /NewBaskervilItcTOT-BlaIta
    /NewBaskervilItcTOT-Bol
    /NewBaskervilItcTOT-BolIta
    /NewBaskervilItcTOT-Ita
    /NewBaskervilItcTOT-SemBol
    /NewBaskervilItcTOT-SemBolIta
    /NewBaskervilltcTOT-Rom
    /NewsGothicDCDOT-Light
    /NewsGothicDCDOT-Regular
    /NewsGothicSCTOT-Light
    /NewsGothicSCTOT-Regular
    /NewsGothicTOT-Bold
    /NewsGothicTOT-Demi
    /NewsGothicTOT-Light
    /NewsGothicTOT-Medium
    /NewsGothicTOT-Regular
    /NewtextItcTOT-Book
    /NewtextItcTOT-BookItalic
    /NewtextItcTOT-Demi
    /NewtextItcTOT-DemiItalic
    /NewtextItcTOT-Light
    /NewtextItcTOT-LightItalic
    /NewtextItcTOT-Regular
    /NewtextItcTOT-RegularItalic
    /NicolasCocTEE-Blac
    /NicolasCocTEE-Regu
    /NicolasCocTEE-ReguItal
    /NicolasCochinDOT-BlackAntique
    /NicolasCochinTOT-Blac
    /NicolasCochinTOT-Regu
    /NicolasCochinTOT-ReguItal
    /NimbusMonoLOT-Antique
    /NimbusMonoLOT-Bold
    /NimbusMonoLOT-BoldOblique
    /NimbusMonoLOT-Regular
    /NimbusMonoLOT-RegularOblique
    /NimbusRomanDOT-Bold
    /NimbusRomanDOT-BoldItalic
    /NimbusRomanDOT-ExtraBold
    /NimbusRomanDOT-Regular
    /NimbusRomanDOT-RegularItalic
    /NimbusRomanModernDOT-ReguComp
    /NimbusRomanNo9DCDOT-Regu
    /NimbusRomanNo9LOT-Medi
    /NimbusRomanNo9LOT-MediItal
    /NimbusRomanNo9LOT-Regu
    /NimbusRomanNo9LOT-ReguItal
    /NimbusRomanNo9TOT-Regu
    /NimbusRomanNo9TOT-ReguItal
    /NimbusRomDEE-Bold
    /NimbusRomDEE-BoldItal
    /NimbusRomDEE-ExtrBold
    /NimbusRomDEE-Regu
    /NimbusRomDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-Blac
    /NimbusSanDEE-BlacCond
    /NimbusSanDEE-BlacCondItal
    /NimbusSanDEE-BlacExte
    /NimbusSanDEE-BlacItal
    /NimbusSanDEE-Bold
    /NimbusSanDEE-BoldCond
    /NimbusSanDEE-BoldCondItal
    /NimbusSanDEE-BoldExte
    /NimbusSanDEE-BoldItal
    /NimbusSanDEE-Ligh
    /NimbusSanDEE-LighCond
    /NimbusSanDEE-LighCondItal
    /NimbusSanDEE-LighExte
    /NimbusSanDEE-LighItal
    /NimbusSanDEE-Regu
    /NimbusSanDEE-ReguCond
    /NimbusSanDEE-ReguCondItal
    /NimbusSanDEE-ReguExte
    /NimbusSanDEE-ReguItal
    /NimbusSanDEE-UltrLigh
    /NimbusSanLCY-Bold
    /NimbusSanLCY-Regu
    /NimbusSansDiagDOT-Reg
    /NimbusSansDiagDOT-RegOnlSha
    /NimbusSansDOT-Blac
    /NimbusSansDOT-BlacCond
    /NimbusSansDOT-BlacCondItal
    /NimbusSansDOT-BlacExte
    /NimbusSansDOT-BlacItal
    /NimbusSansDOT-Bold
    /NimbusSansDOT-BoldCond
    /NimbusSansDOT-BoldCondItal
    /NimbusSansDOT-BoldExte
    /NimbusSansDOT-BoldItal
    /NimbusSansDOT-Ligh
    /NimbusSansDOT-LighCond
    /NimbusSansDOT-LighCondItal
    /NimbusSansDOT-LighExte
    /NimbusSansDOT-LighItal
    /NimbusSansDOT-Regu
    /NimbusSansDOT-ReguCond
    /NimbusSansDOT-ReguCondItal
    /NimbusSansDOT-ReguExte
    /NimbusSansDOT-ReguItal
    /NimbusSansDOT-UltrLigh
    /NimbusSansEETOT-Regu
    /NimbusSansLOT-Bold
    /NimbusSansLOT-BoldCond
    /NimbusSansLOT-BoldCondItal
    /NimbusSansLOT-BoldItalic
    /NimbusSansLOT-ReguCond
    /NimbusSansLOT-ReguCondItal
    /NimbusSansLOT-Regular
    /NimbusSansLOT-RegularItalic
    /NimbusSansNo4DOT-MediCond
    /NimbusSansNo5TOT-Bold
    /NimbusSansNo5TOT-Light
    /NimbusSansNo5TOT-Medium
    /NimbusSansNo5TOT-Regular
    /NimbusSansNovusDOT-Bla
    /NimbusSansNovusDOT-BlaCon
    /NimbusSansNovusDOT-BlaOut
    /NimbusSansNovusDOT-Bol
    /NimbusSansNovusDOT-BolCon
    /NimbusSansNovusDOT-Hea
    /NimbusSansNovusDOT-HeaCon
    /NimbusSansNovusDOT-Lig
    /NimbusSansNovusDOT-LigCon
    /NimbusSansNovusDOT-Med
    /NimbusSansNovusDOT-MedCon
    /NimbusSansNovusDOT-Reg
    /NimbusSansNovusDOT-RegCon
    /NimbusSansNovusDOT-SemBol
    /NimbusSansNovusDOT-SemBolCon
    /NimbusSansNovusDOT-UltLig
    /NimbusSansNovusDOT-UltLigCon
    /NimbusSansNovusTOT-Bla
    /NimbusSansNovusTOT-BlaCon
    /NimbusSansNovusTOT-BlaIta
    /NimbusSansNovusTOT-Bol
    /NimbusSansNovusTOT-BolCon
    /NimbusSansNovusTOT-BolIta
    /NimbusSansNovusTOT-BolOut
    /NimbusSansNovusTOT-Hea
    /NimbusSansNovusTOT-HeaCon
    /NimbusSansNovusTOT-HeaIta
    /NimbusSansNovusTOT-Lig
    /NimbusSansNovusTOT-LigCon
    /NimbusSansNovusTOT-LigIta
    /NimbusSansNovusTOT-Med
    /NimbusSansNovusTOT-MedCon
    /NimbusSansNovusTOT-MedIta
    /NimbusSansNovusTOT-Reg
    /NimbusSansNovusTOT-RegCon
    /NimbusSansNovusTOT-RegIta
    /NimbusSansNovusTOT-SemBol
    /NimbusSansNovusTOT-SemBolCon
    /NimbusSansNovusTOT-SemBolIta
    /NimbusSansNovusTOT-UltLig
    /NimbusSansNovusTOT-UltLigCon
    /NimbusSansNovusTOT-UltLigIta
    /NimbusSansPOT-Blac
    /NimbusSansPOT-BlacCond
    /NimbusSansPOT-BlacCondItal
    /NimbusSansPOT-BlacItal
    /NimbusSansPOT-Bold
    /NimbusSansPOT-BoldCond
    /NimbusSansPOT-BoldCondItal
    /NimbusSansPOT-BoldItal
    /NimbusSansPOT-Ligh
    /NimbusSansPOT-LighCond
    /NimbusSansPOT-LighCondItal
    /NimbusSansPOT-LighItal
    /NimbusSansPOT-Regu
    /NimbusSansPOT-ReguCond
    /NimbusSansPOT-ReguCondItal
    /NimbusSansPOT-ReguItal
    /NimbusSansPOT-UltrLigh
    /NimbusSansTOT-BlacCond
    /NimbusSansTOT-ReguCond
    /NimbusStencilDOT-Regular
    /NissanDOT-Regular
    /NissanDOT-RegularOnlyShadow
    /NiveaBoldEE
    /NiveaBoldTextEE
    /NiveaBookCondensedEE
    /NiveaBookCondensedItalicEE
    /NiveaBookEE
    /NiveaBookItalicEE
    /NiveaLightCondensedEE
    /NiveaLightEE
    /NiveaLightItalicEE
    /NiveaMediumCondensedEE
    /NiveaMediumCondensedItalicEE
    /NiveaMediumEE
    /NiveaMediumItaEE
    /NovareseItcTOT-Bold
    /NovareseItcTOT-BoldItalic
    /NovareseItcTOT-Book
    /NovareseItcTOT-BookItalic
    /NovareseItcTOT-Medium
    /NovareseItcTOT-MediumItalic
    /Nueva-BoldExtended
    /Nueva-Roman
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /OCRBLetterpressMOT-Regular
    /OctopussDOT-Regular
    /OctopussPOT-Regular
    /OctopussPOT-RegularOutline
    /OdessaScriptFLF
    /OdinDOT-Regular
    /OdinPOT-Regular
    /OdinPOT-RegularOutline
    /OfficePlanning
    /OfficinaSanItcTEE-Bold
    /OfficinaSanItcTEE-BoldItal
    /OfficinaSanItcTEE-Book
    /OfficinaSanItcTEE-BookItal
    /OfficinaSansItcTOT-Bold
    /OfficinaSansItcTOT-BoldItalic
    /OfficinaSansItcTOT-Book
    /OfficinaSansItcTOT-BookItalic
    /OfficinaSerifItcTOT-Bold
    /OfficinaSerifItcTOT-BoldItal
    /OfficinaSerifItcTOT-Book
    /OfficinaSerifItcTOT-BookItal
    /OfficinaSerItcTEE-Bold
    /OfficinaSerItcTEE-BoldItal
    /OfficinaSerItcTEE-Book
    /OfficinaSerItcTEE-BookItal
    /OkayDOT-Regular
    /OklahomaURWDOT-OpenRegular
    /OklahomaURWDOT-Regular
    /OklahomaURWDOT-StencilRegular
    /OldTowneNo536DOT-Regular
    /OndineDOT-Regular
    /OpenSymbol
    /OpheliaSCTOT-Medium
    /OpheliaSCTOT-Regular
    /OpheliaTOT-Medium
    /OpheliaTOT-Regular
    /OptusTEE-Medi
    /OptusTEE-Regu
    /OzwaldItcDOT-Regular
    /PacellaItcSCTOT-Book
    /PacellaItcSCTOT-Medium
    /PacellaItcTEE-Blac
    /PacellaItcTEE-BlacItal
    /PacellaItcTEE-Bold
    /PacellaItcTEE-BoldItal
    /PacellaItcTEE-Book
    /PacellaItcTEE-BookItal
    /PacellaItcTEE-Medi
    /PacellaItcTEE-MediItal
    /PacellaItcTOT-Black
    /PacellaItcTOT-BlackItalic
    /PacellaItcTOT-Bold
    /PacellaItcTOT-BoldItalic
    /PacellaItcTOT-Book
    /PacellaItcTOT-BookItalic
    /PacellaItcTOT-Medium
    /PacellaItcTOT-MediumItalic
    /PacellaSCItcTEE-Book
    /PacellaSCItcTEE-Medi
    /PaddingtonDOT-Regular
    /PalatinoCE-Bold
    /PalatinoCE-BoldItalic
    /PalatinoCE-Italic
    /PalatinoCE-Roman
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /PaletteDOT-Regular
    /PalladioLOT-Bold
    /PalladioLOT-BoldItalic
    /PalladioLOT-Italic
    /PalladioLOT-Roman
    /PalladioURWTOT-Bold
    /PalladioURWTOT-BoldItalic
    /PalladioURWTOT-Medium
    /PalladioURWTOT-MediumItalic
    /PalladioURWTOT-Regular
    /PalladioURWTOT-RegularItalic
    /PanacheItcTOT-Black
    /PanacheItcTOT-BlackItalic
    /PanRoman
    /PapyrusOT-Regular
    /ParkAvenueDOT-Regular
    /PeignotDOT-Bold
    /PeignotDOT-InitialsBold
    /PeignotDOT-Light
    /PeignotDOT-Medium
    /People
    /PertusSCTOT-Medium
    /PertusSCTOT-Regular
    /PhyllisDOT-Regular
    /PhyllisDOT-RegularOnlyShadow
    /PiccadillyDOT-Regu
    /PiccadillyDOT-ReguOnlyShad
    /Plants
    /PlaybillDOT-Antique
    /PlaybillDOT-Regular
    /PlazaDOT-Regular
    /PlazaDOT-Ultra
    /PlazaDOT-UltraOnlyShadow
    /PlazaPOT-Ultra
    /PlazaPOT-UltraOutline
    /PlazaSCDOT-Regular
    /PlazaSCDOT-Ultra
    /Poetica-ChanceryI
    /Polo-Bold
    /Polo-BoldItalic
    /PoloEaElfK-Buch
    /PoloEaElfK-Krftg
    /PoloEaElfK-Leicht
    /PoloEaElfR-Buch
    /PoloEaElfR-Krftg
    /PoloEaElfR-Leicht
    /PoloEaZzK-Buch
    /PoloEaZzK-Hfett
    /PoloEaZzK-Krftg
    /PoloEaZzK-Leicht
    /PoloEaZzR
    /PoloEaZzR-Bold
    /PoloEaZzR-BoldItalic
    /PoloEaZzR-Buch
    /PoloEaZzR-Italic
    /PoloEaZzR-Light
    /PoloEaZzR-Light-Bold
    /PoloEaZzR-Light-BoldItalic
    /PoloEaZzR-Light-Italic
    /Polo-Italic
    /PoloR-Bold
    /PoloR-BoldItalic
    /Polo-Regular
    /PoloR-Italic
    /PoloR-Regular
    /PostinoCE-Italic
    /PremierDOT-Lightline
    /PremierDOT-RegularOnlyShadow
    /PrincetownDOT-Regular
    /Proxy1
    /Proxy2
    /Proxy3
    /Proxy4
    /Proxy5
    /Proxy6
    /Proxy7
    /Proxy8
    /Proxy9
    /PumpDCE-Bol
    /PumpDOT-Light
    /PumpDOT-Medium
    /PumpTrilineDOT-Regular
    /QuartzDOT-Bold
    /QuayItcSCTOT-Bold
    /QuayItcSCTOT-Book
    /QuayItcTOT-Black
    /QuayItcTOT-BlackItalic
    /QuayItcTOT-BoldItalic
    /QuayItcTOT-BookItalic
    /Raavi
    /RageDOT-Regular
    /RenaultTEE-Bold
    /RenaultTEE-BoldItal
    /RenaultTEE-Ligh
    /RenaultTEE-LighItal
    /RenaultTEE-Medi
    /RenaultTOT-Bold
    /RenaultTOT-BoldItalic
    /RenaultTOT-Light
    /RenaultTOT-LightItalic
    /RenaultTOT-Medium
    /RevueDOT-Regular
    /RevuePOT-Regular
    /RevuePOT-RegularOutline
    /RialtoDOT-Antique
    /RialtoDOT-Regular
    /RialtoDOT-Stencil
    /RoctusSCTOT-Light
    /RoctusSCTOT-Regular
    /RoctusTEE-Bold
    /RoctusTEE-Ligh
    /RoctusTEE-LighItal
    /RoctusTEE-Medi
    /RoctusTEE-MediItal
    /RoctusTEE-Regu
    /RoctusTEE-ReguCond
    /RoctusTEE-ReguItal
    /RoctusTOT-Bold
    /RoctusTOT-Light
    /RoctusTOT-LightItalic
    /RoctusTOT-Medium
    /RoctusTOT-MediumItalic
    /RoctusTOT-Regular
    /RoctusTOT-RegularCondensed
    /RoctusTOT-RegularItalic
    /RomanC
    /RomanD
    /RomanS
    /RomanT
    /Romantic
    /RomanticBold
    /RomanticItalic
    /RomicTOT-Light
    /RotisSansSerifTOT-ExtraBold
    /RotisSansSerifTOT-Light
    /RotisSerifTOT-Bold
    /RotisSerifTOT-Regular
    /RubberStampSolidTOT-Regular
    /RubberStampTOT-Regular
    /RubberStaTEE
    /RWECorporateCE-Bold
    /RWECorporateCE-Medium
    /RWECorporateCE-Regular
    /S016SCTOT-Medium
    /S016SCTOT-Regular
    /S016TOT-Medium
    /S016TOT-Regular
    /S016TOT-RegularItalic
    /SabiusSCTEE-Medi
    /SabiusSCTEE-Regu
    /SabiusTEE-Medi
    /SabiusTEE-Regu
    /SansSerif
    /SansSerifBold
    /SansSerifBoldOblique
    /SansSerifOblique
    /Sanvito-Light
    /Sanvito-Roman
    /Science
    /ScriptC
    /ScriptS
    /Semaphore
    /SerifaDOT-Bold
    /SerifaDOT-Light
    /SerifaDOT-Medium
    /SerifaDOT-Regular
    /SerifaDOT-StencilBold
    /SerifaDOT-Thin
    /SerifaTEE-Bold
    /SerifaTEE-Ligh
    /SerifaTEE-Medi
    /SerifaTEE-Regu
    /SerifaTEE-Thin
    /SerifaTOT-Bold
    /SerifaTOT-Light
    /SerifaTOT-Medium
    /SerifaTOT-Regular
    /SerifaTOT-Thin
    /SerpentineComDEE-Bold
    /SerpentineDEE-Bold
    /SerpentineDEE-BoldItal
    /SerpentineDOT-Bold
    /SerpentineDOT-BoldCompress
    /SerpentineDOT-BoldItalic
    /SGIMedium
    /SGIMedium-Italic
    /SGIText
    /SGIText-Italic
    /Sgiv1-Display
    /Sgiv1-Medium
    /Sgiv1-MediumCAPSnum
    /Sgiv1-MediumItalCAPSnum
    /Sgiv1-TextCAPSnum
    /Sgiv1-TextItalicCAPSnum
    /Shapes1
    /Shapes2
    /ShellDOT-Bold
    /ShellDOT-BoldCondensed
    /ShelleyDOT-Regular
    /Shruti
    /SchneidlerMediaevalDCDOT-Medi
    /SchneidlerMediaevalSCTOT-Ligh
    /SchneidlerMediaevalSCTOT-Medi
    /SchneidlerMediaevalSCTOT-Regu
    /SchneidlerMediaevalTOT-Ligh
    /SchneidlerMediaevalTOT-Medi
    /SchneidlerMediaevalTOT-Regu
    /SchneidlerMedSCTEE-Ligh
    /SchneidlerMedSCTEE-Medi
    /SchneidlerMedSCTEE-Regu
    /SchneidlerMedTEE-Ligh
    /SchneidlerMedTEE-Medi
    /SchneidlerMedTEE-Regu
    /Sign
    /Signs
    /Simplex
    /SinaloaDOT-Regular
    /SinaloaSCDOT-Regular
    /SkidoosDOT-Regular
    /SkidoosPOT-Regular
    /SkidoosPOT-RegularOutline
    /SlimbachItcSCTOT-Book
    /SlimbachItcSCTOT-Medium
    /SlimbachItcTEE-Blac
    /SlimbachItcTEE-BlacItal
    /SlimbachItcTEE-Bold
    /SlimbachItcTEE-BoldItal
    /SlimbachItcTEE-Book
    /SlimbachItcTEE-BookItal
    /SlimbachItcTEE-Medi
    /SlimbachItcTEE-MediItal
    /SlimbachItcTOT-Black
    /SlimbachItcTOT-BlackItalic
    /SlimbachItcTOT-Bold
    /SlimbachItcTOT-BoldItalic
    /SlimbachItcTOT-Book
    /SlimbachItcTOT-BookItalic
    /SlimbachItcTOT-Medium
    /SlimbachItcTOT-MediumItalic
    /SlimbachSCItcTEE-Book
    /SlimbachSCItcTEE-Medi
    /SloganDOT-Regular
    /SnapItcDOT-Regular
    /SnellBTCE-Black
    /SouvenirItcTOT-Bold
    /SouvenirItcTOT-Demi
    /SouvenirItcTOT-Light
    /SouvenirItcTOT-LightItalic
    /Space
    /Sports&Hobbies
    /SportsFigures
    /SpringfieldDOT-Antique
    /SpringfieldDOT-Regular
    /SprintCE-Regular
    /SquireDOT-Bold
    /SquireDOT-Regular
    /StandardSymbolsLOT
    /Stars1
    /Stars2
    /StencilDOT-Regular
    /StencilDOT-RegularCompress
    /StencilDOT-RegularOnlyShadow
    /StencilDOT-Solid
    /StentorTOT-Regular
    /StoneInfItcTEE-Medi
    /StoneInfItcTEE-Semi
    /StoneInformalItcSCTOT-Medi
    /StoneInformalItcSCTOT-Semi
    /StoneInformalItcTOT-Medi
    /StoneInformalItcTOT-MediItal
    /StoneInformalItcTOT-Semi
    /StoneInformalItcTOT-SemiItal
    /StoneInfSCItcTEE-Medi
    /StoneInfSCItcTEE-Semi
    /StoneSanItcTEE-Medi
    /StoneSanItcTEE-Semi
    /StoneSanSCItcTEE-Medi
    /StoneSanSCItcTEE-Semi
    /StoneSansItcSCTOT-Medium
    /StoneSansItcSCTOT-Semi
    /StoneSansItcTOT-Bold
    /StoneSansItcTOT-BoldItalic
    /StoneSansItcTOT-Medium
    /StoneSansItcTOT-MediumItalic
    /StoneSansItcTOT-Semi
    /StoneSansItcTOT-SemiItalic
    /StoneSerifItcSCTOT-Medium
    /StoneSerifItcSCTOT-Semi
    /StoneSerifItcTOT-Medium
    /StoneSerifItcTOT-MediumItalic
    /StoneSerifItcTOT-Semi
    /StoneSerifItcTOT-SemiItalic
    /StoneSerItcTEE-Medi
    /StoneSerItcTEE-Semi
    /StoneSerSCItcTEE-Medi
    /StoneSerSCItcTEE-Semi
    /StopDEE
    /StopDOT-Regular
    /StopSCDEE
    /StopSCDOT-Regular
    /StudioScriptItcDCE-Alter
    /StudioScriptItcDOT-Regu
    /StylusBT
    /StymieDCDOT-Light
    /StymieDCDOT-Regular
    /StymieSCTOT-Light
    /StymieSCTOT-Regular
    /StymieTOT-Light
    /StymieTOT-Regular
    /SuperFrench
    /SuperstarDOT-Regular
    /SuperstarDOT-RegularShadow
    /Surreal
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BlackCondensedItalic
    /Swiss721BT-BlackExtended
    /Swiss721BT-BlackItalic
    /Swiss721BT-BlackOutline
    /Swiss721BT-Bold
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensedItalic
    /Swiss721BT-BoldCondensedOutline
    /Swiss721BT-BoldExtended
    /Swiss721BT-BoldItalic
    /Swiss721BT-BoldOutline
    /Swiss721BT-Italic
    /Swiss721BT-ItalicCondensed
    /Swiss721BT-Light
    /Swiss721BT-LightCondensed
    /Swiss721BT-LightCondensedItalic
    /Swiss721BT-LightExtended
    /Swiss721BT-LightItalic
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-RomanCondensed
    /Swiss721BT-RomanExtended
    /SwitzerlandA
    /SwitzerlandBlack
    /SwitzerlandBlack-Italic
    /Switzerland-Bold
    /Switzerland-BoldItalic
    /SwitzerlandCondBlack
    /SwitzerlandCondBlack-Italic
    /SwitzerlandCondensed
    /SwitzerlandCondensed-Bold
    /SwitzerlandCondensed-BoldItalic
    /SwitzerlandCondensed-Italic
    /SwitzerlandCondLight
    /SwitzerlandCondLight-Italic
    /SwitzerlandInserat
    /Switzerland-Italic
    /SwitzerlandLight
    /SwitzerlandLight-Italic
    /SwitzerlandNarrow
    /SwitzerlandNarrow-Bold
    /SwitzerlandNarrow-BoldItalic
    /SwitzerlandNarrow-Italic
    /Syastro
    /Sylfaen
    /Symap
    /Symath
    /Symbol
    /SymbolItcSCTEE-Book
    /SymbolItcSCTEE-Medi
    /SymbolItcSCTOT-Book
    /SymbolItcSCTOT-Medium
    /SymbolItcTOT-Bold
    /SymbolItcTOT-Book
    /SymbolItcTOT-BookItalic
    /SymbolItcTOT-Medium
    /SymbolItcTOT-MediumItalic
    /SymbolMT
    /SymbolProportionalBT-Regular
    /Symeteo
    /Symusic
    /SyndorItcSCTOT-Book
    /SyndorItcSCTOT-Medium
    /SyndorItcTEE-Book
    /SyndorItcTEE-Medi
    /SyndorItcTOT-Bold
    /SyndorItcTOT-BoldItalic
    /SyndorItcTOT-Book
    /SyndorItcTOT-BookItalic
    /SyndorItcTOT-Medium
    /SyndorItcTOT-MediumItalic
    /SyndorSCItcTEE-Book
    /SyndorSCItcTEE-Medi
    /SyntaxDOT-Regular
    /SyntaxTOT-Bold
    /SyntaxTOT-Medium
    /SyntaxTOT-Regular
    /SyntaxTOT-RegularItalic
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TangoDOT-Plain
    /TangoDOT-Regular
    /TarragonDEE
    /TarragonDOT-Regular
    /Technic
    /TechnicBold
    /TechnicLite
    /Technology
    /TektonMM
    /TektonMM-Oblique
    /Tele-AntiquaEE
    /Tele-GroteskEE-Fett
    /Tele-GroteskEE-Halb
    /Tele-GroteskEE-Norm
    /Tele-GroteskEE-Ultr
    /TheMixCE-B2ExtraLight
    /TheMixCE-B2ExtraLightItalic
    /TheMixCE-B3Light
    /TheMixCE-B3LightItalic
    /TheMixCE-B4SemiLight
    /TheMixCE-B4SemiLightItalic
    /TheMixCE-B5Italic
    /TheMixCE-B5Plain
    /TheMixCE-B6SemiBold
    /TheMixCE-B6SemiBoldItalic
    /TheMixCE-B7Bold
    /TheMixCE-B7BoldItalic
    /TheMixCE-B8ExtraBold
    /TheMixCE-B8ExtraBoldItalic
    /TheMixCE-B9Black
    /TheMixCE-B9BlackItalic
    /TiepoloItcSCTOT-Book
    /TiepoloItcSCTOT-Medium
    /TiepoloItcTOT-Black
    /TiepoloItcTOT-BlackItalic
    /TiepoloItcTOT-Book
    /TiepoloItcTOT-BookItalic
    /TiepoloItcTOT-Medium
    /TiepoloItcTOT-MediumItalic
    /TimelessTEE-Ligh
    /TimelessTEE-LighItal
    /TimelessTOT-Light
    /TimelessTOT-LightItalic
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /TimesCE-Bold
    /TimesCE-BoldItalic
    /TimesCE-Italic
    /TimesCE-Roman
    /TimeScriptDOT-Bold
    /TimeScriptDOT-Light
    /TimeScriptDOT-Medium
    /TimesCyr-Bold
    /TimesCyr-BoldItalic
    /TimesCyr-Italic
    /TimesCyr-Roman
    /Times-Italic
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Times-Roman
    /Tools
    /Tracks
    /TrajanCE-Regular
    /Transportation
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /Txt
    /TyfaCE-Antiqua
    /TyfaCE-Bold
    /TyfaCE-BoldKursiva
    /TyfaCE-Kursiva
    /TyfaMediumCE
    /TyfaMediumCE-BoldKursiva
    /TyfaMediumCE-Kursiva
    /TyfaMediumtCE-Bold
    /TyfaMediumTextCE
    /TyfaMediumTextCE-Bold
    /TyfaMediumTextCE-BoldKursiva
    /TyfaMediumTextCE-Kursiva
    /TyfaTextCE
    /TyfaTextCE-Bold
    /TyfaTextCE-BoldKursiva
    /TyfaTextCE-Kursiva
    /U001DOT-Blac
    /U001DOT-Bold
    /U001DOT-BoldCond
    /U001DOT-BoldItal
    /U001DOT-Ligh
    /U001DOT-LighCond
    /U001DOT-LighCondItal
    /U001DOT-LighItal
    /U001DOT-Regu
    /U001DOT-ReguCond
    /U001DOT-ReguItal
    /U001DOT-UltrBold
    /U001TOT-Blac
    /U001TOT-BlacItal
    /U001TOT-Bold
    /U001TOT-BoldCond
    /U001TOT-BoldCondItal
    /U001TOT-BoldItal
    /U001TOT-Ligh
    /U001TOT-LighCond
    /U001TOT-LighCondItal
    /U001TOT-LighItal
    /U001TOT-LighNarr
    /U001TOT-Regu
    /U001TOT-ReguCond
    /U001TOT-ReguCondItal
    /U001TOT-ReguCounItal
    /U001TOT-ReguItal
    /U001TOT-ReguNarr
    /U001TOT-UltrBold
    /UnitusDEE-Ligh
    /UnitusDEE-LighCond
    /UnitusDEE-LighCondItal
    /UnitusDEE-LighItal
    /UnitusDEE-UltrBold
    /UnitusTEE-Blac
    /UnitusTEE-BlacItal
    /UnitusTEE-Bold
    /UnitusTEE-BoldCond
    /UnitusTEE-BoldCondItal
    /UnitusTEE-BoldItal
    /UnitusTEE-LighNarr
    /UnitusTEE-Regu
    /UnitusTEE-ReguCond
    /UnitusTEE-ReguCondItal
    /UnitusTEE-ReguItal
    /UnitusTEE-ReguNarr
    /UniversalMath1BT-Regular
    /UniversCE
    /UniversCE-Black
    /UniversCE-BlackOblique
    /UniversCE-Bold
    /UniversCE-BoldOblique
    /UniversCE-Condensed
    /UniversCE-CondensedBold
    /UniversCE-CondensedBoldOblique
    /UniversCE-CondensedLight
    /UniversCE-CondensedLightOblique
    /UniversCE-CondensedOblique
    /UniversCE-ExtraBlack
    /UniversCE-ExtraBlackObl
    /UniversCE-Light
    /UniversCE-LightOblique
    /UniversCE-LightUltraCondensed
    /UniversCE-Oblique
    /UniversCE-ThinUltraCondensed
    /UniversCE-UltraCondensed
    /UniversityDOT-AntiqueBold
    /UniversitySwaTEE-Ital
    /UniversityTEE-Bold
    /UniversityTEE-Ital
    /UniversityTEE-Roma
    /UniversityTOT-Bold
    /UniversityTOT-Italic
    /UniversityTOT-Roman
    /UniversityTOT-SwashItalic
    /URWAntiquaSCTOT-Medi
    /URWAntiquaSCTOT-Regu
    /URWAntiquaSCTOT-ReguCond
    /URWAntiquaTEE-Bold
    /URWAntiquaTEE-BoldItal
    /URWAntiquaTEE-ExtrBold
    /URWAntiquaTEE-ExtrBoldItal
    /URWAntiquaTEE-Medi
    /URWAntiquaTEE-MediItal
    /URWAntiquaTEE-UltrBold
    /URWAntiquaTEE-UltrBoldItal
    /URWAntiquaTOT-Bold
    /URWAntiquaTOT-BoldItal
    /URWAntiquaTOT-ExtrBold
    /URWAntiquaTOT-ExtrBoldItal
    /URWAntiquaTOT-Medi
    /URWAntiquaTOT-MediItal
    /URWAntiquaTOT-Regu
    /URWAntiquaTOT-ReguCond
    /URWAntiquaTOT-ReguItal
    /URWAntiquaTOT-SupAltIta
    /URWAntiquaTOT-Supe
    /URWAntiquaTOT-SupeItal
    /URWAntiquaTOT-SuperAlt
    /URWAntiquaTOT-UltrBold
    /URWAntiquaTOT-UltrBoldItal
    /URWClassicoTEE-Blac
    /URWClassicoTEE-Bold
    /URWClassicoTEE-BoldItal
    /URWClassicoTEE-Medi
    /URWClassicoTEE-MediItal
    /URWClassicoTEE-Regu
    /URWClassicoTEE-ReguItal
    /URWGaramondTEE-DemiItal
    /URWGaramondTEE-ReguItal
    /URWGroteskEEE-LighCond
    /URWGroteskEOT-LightCondensed
    /URWGroteskSCTEE-Ligh
    /URWGroteskSCTEE-Regu
    /URWGroteskSCTOT-Light
    /URWGroteskSCTOT-Regular
    /URWGroteskTEE-Bold
    /URWGroteskTEE-BoldCond
    /URWGroteskTEE-BoldItal
    /URWGroteskTEE-Ligh
    /URWGroteskTEE-LighCond
    /URWGroteskTEE-LighItal
    /URWGroteskTEE-Medi
    /URWGroteskTEE-MediItal
    /URWGroteskTEE-Regu
    /URWGroteskTEE-ReguItal
    /URWGroteskTOT-Bold
    /URWGroteskTOT-BoldCondensed
    /URWGroteskTOT-BoldItalic
    /URWGroteskTOT-BoldNarrow
    /URWGroteskTOT-Light
    /URWGroteskTOT-LightCondensed
    /URWGroteskTOT-LightItalic
    /URWGroteskTOT-Medium
    /URWGroteskTOT-MediumItalic
    /URWGroteskTOT-Regular
    /URWGroteskTOT-RegularItalic
    /URWPalladioTEE-Bold
    /URWPalladioTEE-BoldItal
    /URWPalladioTEE-Medi
    /URWPalladioTEE-MediItal
    /URWPalladioTEE-Regu
    /URWPalladioTEE-ReguItal
    /Utopia-Italic
    /Utopia-Regular
    /Utopia-Semibold
    /Utopia-SemiboldItalic
    /VAGRundschriftDEE
    /VAGRundschriftDOT-Light
    /VAGRundschriftDOT-Regular
    /VanDijkAntiqueDOT-Regular
    /VanDijkDEE
    /VanDijkDOT-Regular
    /VegasDOT-Regular
    /VendomeDOT-RegularCompress
    /VendomeTOT-RegularCondensed
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinetaBT-Regular
    /Viva-BoldExtraExtended
    /VivaldiD
    /Viva-Regular
    /VladimirScriptDOT-Regular
    /Vogue-Bold
    /Vogue-Normal
    /VoltaDOT-StencilBold
    /VoltaTOT-Bold
    /Vrinda
    /WalbaumBucTEE-Bold
    /WalbaumBucTEE-BoldItal
    /WalbaumBucTEE-Medi
    /WalbaumBucTEE-MediItal
    /WalbaumBucTEE-Regu
    /WalbaumBucTEE-ReguItal
    /WalbaumBuchTOT-Bold
    /WalbaumBuchTOT-BoldItalic
    /WalbaumBuchTOT-Medium
    /WalbaumBuchTOT-MediumItalic
    /WalbaumBuchTOT-Regular
    /WalbaumBuchTOT-RegularItalic
    /WalbaumComDEE-Medi
    /WalbaumDOT-MediumCompress
    /WalbaumStandardDCDOT-Regular
    /WalbaumStandardSCTOT-Regular
    /WarnockPro-Bold
    /WarnockPro-BoldCapt
    /WarnockPro-BoldDisp
    /WarnockPro-BoldIt
    /WarnockPro-BoldItCapt
    /WarnockPro-BoldItDisp
    /WarnockPro-BoldItSubh
    /WarnockPro-BoldSubh
    /WarnockPro-Capt
    /WarnockPro-Disp
    /WarnockPro-It
    /WarnockPro-ItCapt
    /WarnockPro-ItDisp
    /WarnockPro-ItSubh
    /WarnockPro-Light
    /WarnockPro-LightCapt
    /WarnockPro-LightDisp
    /WarnockPro-LightIt
    /WarnockPro-LightItCapt
    /WarnockPro-LightItDisp
    /WarnockPro-LightItSubh
    /WarnockPro-LightSubh
    /WarnockPro-Regular
    /WarnockPro-Semibold
    /WarnockPro-SemiboldCapt
    /WarnockPro-SemiboldDisp
    /WarnockPro-SemiboldIt
    /WarnockPro-SemiboldItCapt
    /WarnockPro-SemiboldItDisp
    /WarnockPro-SemiboldItSubh
    /WarnockPro-SemiboldSubh
    /WarnockPro-Subh
    /WashingtonDOT-Black
    /WashingtonDOT-Bold
    /WashingtonDOT-ExtraLight
    /WashingtonDOT-Light
    /WashingtonDOT-Regular
    /Weather
    /Webdings
    /WeidemannItcSCTOT-Book
    /WeidemannItcSCTOT-Medium
    /WeidemannItcTOT-Black
    /WeidemannItcTOT-BlackItalic
    /WeidemannItcTOT-Bold
    /WeidemannItcTOT-BoldItalic
    /WeidemannItcTOT-Book
    /WeidemannItcTOT-BookItalic
    /WeidemannItcTOT-Medium
    /WeidemannItcTOT-MediumItalic
    /WeissRundgotischDOT-Antique
    /WeissRundgotischDOT-Regular
    /Willow
    /WindsorDOT-AntiqueBold
    /WindsorDOT-Bold
    /WindsorDOT-Regular
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WoodTypeURWDOT-Regular
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /ZapfDingbats
    /ZapfDingbatsITCbyBT-Regular
    /ZapfDingbatsItcLOT
    /ZapfChaItcLEE-MediItal
    /ZapfChanceryItcLOT-MediItal
    /ZapfChanceryItcTOT-Bold
    /ZapfChanceryItcTOT-Demi
    /ZapfChanceryItcTOT-Ligh
    /ZapfChanceryItcTOT-LighItal
    /ZapfChanceryItcTOT-Medi
    /ZapfChanceryItcTOT-MediItal
    /ZipperDOT-Regular
    /ZirkusDOT-Regular
    /ZirkusDOT-RegularCompress
    /ZirkusSCDOT-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /CZE <FEFF005400690073006b006f007600e90020005000440046>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




