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Samostalna monopolska oprava Kraljevine Jugoslavije — Beograd J
Srpsko akcionarsko rudarsko-topionićko-in đustrisko društvo „Sartkf” — Beograd 
Пиротска трговачко-занатлиска банка — Пирот

SAMOSTALNA MONOPOLSKA UPRAVA KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE — BEOGRAD

(Završni računi za period« od 1. aprila 1929 do 31. marta 1930).

Ministarstvo finansija je centralna finansijska uprava u 
našoj zemlji. Ali pored nje postoje, i to u priličnoj-nezavisnosti 
od nje još dve ustanove, koje nisu čisto fiskalne, ali čiji je fiskal
ni značaj toliko isto velik kao i onaj Ministarstva finansija. Jedno 
su drž. železnice a drugo Samostalna monopol, uprava. Državne 
železnice su saobraćajna ustanova ali -sa ogromnim obrtom i sa 
rezultatom, koji može da bude od ogromnog značaja za celo- 
кирпе državne finansije. Samostalna monopolska uprava je or
ganizacija većeg broja poduzeća: Sa privredne tačke gledišta 
ona je jedna horizontalna i đelimično i vertikalna koncentracija 
većeg broja indüstriskih i trgovačkih poduzeća. Sa javno pravnog 
gledišta ona je jedna velika administracija, a sa državno-privred- 
nog jedna od najvećih finansiskih ustanova u našoj zemlji. Po 
obrtu na jednoj strani glavne knjige premaša ona neposredne 
poreze, naš najvažniji državni prihod. Ta industrisko-trgovačka 
administrativna i državna finansiska kombinacija čini Samo
stalnu monopolsku upravu jednom specijalnom .organizacijom i 
svi ti momenti dolaze vrlo lepo do izražaja u njezinim godišnjim 
izveštajima. Samostalna monopolska uprava ima tri vrste za
vršnih računa, a to je redak specijalitet. Prvi račun je po pravi
lima dvojnog knjigovodstva i nauke o bilan.su, koji ima za 
zadatak da pokaže promene imovine u toku godine i, rezultat 
rada na kraju jednogodišnje periode. Na dan zaključka računa 
pokazuje taj završni račun stanje celokupne imovine i razliku 
na početku i kraju periođe’i čistu imovinu. A račun gubitka i do
bitka pokazuje čistu dobit.

Dalje Samostalna monopolska uprava pravi završni ra
čun Ministarstva finansija za istu periedu. To nije izvod tekućeg 
računa druge jedne organizacije sa kojom stoji u poslovnom 
odnosu; Ministarstvo finansija ima i svoj tekući račun kod nje. 
To je završni račun, koji obuhvata samo jedan niz tran- 
zakcija Samostalne monopolske uprave, koje ona vrši ne u svoj
stvu poduzetnika, već kao finansisko nadleštvo. Tako na primer 
Samostalna monopolska uprava naplaćuje trošarinu na pivo kao 
rukovalac maraka i državni blagajnik. Isto tako prodaje ona 
taksene marke i hartije od vrednosti za račun države.

Treći završni račun se pravi po zakonu o državnom raču
novodstvu. Da to izbliže objasnimo. Samostalna monopolska 
uprava je kao što rekosmo jedna horizontalna koncentracija jed
nog broja indüstriskih i trgovačkih poduzeća. Ona je drugim 
rečima jedno industrisko komercijalno poduzeće. Ali s druge 
strane ona je podvrgnuta zakonu o državnom računovo4stvu. 
To znači da je obavezna da izrađuje projekat budžeta za budžet
sku godinu i da se istoga drži. Dalje da po pojedinim partijama 
ne srne trošiti više nego što  je određeno budžetom i da, na

kratko, zakon o budžetu, u koliko nije izmenjen sa ad hoc fi- 
sastavljeni po pravilima dvojnog knjigovodstva, ne bi mogli 
monopolsku upavu.

Trgovački završni računi Monopolske uprave, koji su 
sastavljeni po pravilima dvonog knjigovodsva, ne bi mogli 
uopšte da se razumeju bez budžetskog završnog računa, koji 
se pojavljuju u sastavu opšteg državnog završnog računa. Tako 
na primer u računu gubitka i dobitka izdaci su izloženi u sedam 
pozicija, vrlo sumarno, tako da se na osnovu toga ne bi mogla 
dobiti nikakva predstava o kretanju poduzeća, ako se ne bi za
gledalo istovremeno u završne račune koji daju po partijama i 
pozicijama, podatke troškova njezinih poduzeća. Završni račun, 
sastavljen na osnovu гакона o državnom računovodstvu, je 
neophodna dopuna trgovačkim završnim računima Samostalne 
monopolske uprave. I zbog toga smatramo da se oni treba đa 
objavljuju redovno sa onim dvema napred pomenutim završnim 
računima. Tako na primer u aktivi se može naći, recimo u za
vršnom računu za 1929/30. godinu pozicija od 493 miliona di
nara koja nosi ime „sume za obračun u budžetskoj 1930/31. go
dini”. Tu spadaju na primer izdaci za otkup duvana iz berbe 
za 1928. godinu, berbe iz 1929. godine, za troškove otkupa du
vana, anuitet Blerovog zajma i t. d. Po principima trgovačkog 
knjigovodstva ne mogu se izdaci, izvršeni u jednoj periodi, 
iskazivati u aktivi u istoj, već samo u računu gubitka i dobitka, 
je r  svaki izdatak, koji je učinjen, definitivan je; on predstavlja 
smanjenje imovine i ide u račun gubitka. Kod Samostalne mo
nopolske uprave pak budžetska godina je suvereni kriterijum za 
izdatke; prema tome ako se učini kakav izdatak, koji po bu
džetu ne spada u tu periodu, već docriiju, onda se on pojav
ljuje privremeno kao aktiva s tim da se obračuna u idućoj go
dini kad je on po budžetu zreo za izvršenje. Istina po našem 
mišljenju nije isključena mogućnost i ove vrste tranzakcija 
saobrazno pravilima nauke o bilansu i pokazati onako, kako bi 
se pokazivale u običnom privatno privrednom poduzeću, — ali 
na kraju preglednost nije ugrožena zbog toga što je ta  pozicija 
odvojena i jasno pokazana u računu izravnanja.

Samostalna monopolska uprava objavljuje svake godine 
u zasebnoj knjizi svoje dve prve vrste završnih računa manje 
više bez ikakvog komentara. Ovih dana pak ugledala je sveta 
knjiga pod naslovom „Izveštaj o organizaciji i poslovanju sa za
vršnim računima Monopolske uprave za 1927/28. i 1928/29. 
godinu”. T a je knjiga puna dragocenih podataka za stvaranje 
suda o privatno-privređnoj, nacionalno-ekonomskoj i finansisko- 
političkoj strani njezine delatnosti. Tu je ukratko izložen ceo 
njezin postupak, cela njezina organizacija kao postupak тпего- 
davan za njezine najvažnije funkcije kao što su javne nabavke, 
suzbijanje krijumčarenja i građevinska delatnost. Pored toga su 
dati vrlo detaljni podaci o klasifikaciji i berivima činovnišiva i 
radništva. Zatim su izložena i opisana njezina najvažnija trgö- 
vinsko-industriska poduzeća i njezine ustanove, međ njima su
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najvažnije fabrike duvana, eksploatacija soli kamene i morske, 
fabrikacija cigar-papira, državna markarnica i strugara u fabrici 
duvana u Travniku. Mi ćemo se uskoro vratiti na taj izveštaj. 
On ne može biti prèdmet analize bilansa. U računu izravnanja 
iialazimo strukturu njezine imovine kao poduzeća, njezinu vred 
nost, rezultat rada za određenu periodu -— obično godinu dana. 
Donja nam tablica pokazuje kako su se kretale glavne pozicije 
u završnim računima Monopolske uprave za poslednje tri godine.

Račun izravnanja Monopolske Uprave.

Aktiva 1927/28. 1928/29. 1929/30.
u? hiljadama dinara

Gotovina 122.255 ; 61.653 151.018
Aktivni tekući računi 68.359 40.645 143.238
Izdat, za obr. u nar. budž. g.. 295.425 477.266 493.622
Sirovine i poluprerađevine 987.592 601.207 433.110
Gotova roba 119.511 123.533 111.172
Nepokretnosti i pokretnosti 389.811 383.303 397.287

Pasiva
Glavnica 389.811 383.303 397.287
■Obrtna glavnica 236.929 589.791 1,125.858
Pasivni tekući računi 3.241 14.295 41.267
Razni depoziti • 10.156 — —
Razni fondovi 22.897 23.534 45.323
Ažija 744 164 442
Sume za obr. u nar. budž. god. 8.782 111 12.013
Dugovi 1.310.240 696.084 588.123
Zbir aktive ili pasive 3.754.313 3.218.949 4.036.182

Račun gubitka i dobitka Monopolske Uprave

Rashodi

Troškovi monopola duvana 402.333 385.932 458.214
Troškovi monopola soli 100.419 86.113 88.019
Troškovi monopola petroleuma 72 40 57
Trošk. mon. mar. i hart. od. vr. 7.837 8.053 6.107
Troškovi monopola žižica 9.780 82 91
Troškovi monopola cigarpapira 15.343 16.686 17.222
.Zav. rač. Min. fin. za čist pr. 2.427.547 1.807.605 1.804.314

Prihodi

Prih. od prod. duv. prerađ. 1.705.517 1.667.285 1.702.660
Prihodi od prodaje soli 246.747 228.418 229.574
Prihodi od prod. petroleuma 143.189 147.838 157.858
Prihodi od prodaje žižica 129.829 119.642 141.077
Prihodi od prod. cigarpapira 147.278 141.329 142.856
Razni prihodi 5.850 — —
Zbir prihoda ili rashoda 2.378.414 2.304.515 2.374.027

Završni račan Min. finansija kod Monopolske Uprave.

Rashodi 1927/28. 1928./29. 1929/30.
u hiljadama dinara

Anuiteti 44.635 55.523 55.523
Ažija i trošk. anuit. službe 111.438 220.768 220.829
Rashodi po fin. zakonu 79.714 14.034 7
Rashodi na teret obrt. kap.

kod drž. blagajne 1.080 — 150
Obveze iz ran. godina 58 — 476

Viš, prih. odob. rač. Min. Ja», ä i w o ' i f  2 0 2 4 3 8 t i i » « 7%
Ispi. iz mon. zaj. od 5 mil. dol. —• 877.691 1.356
ispi. iz mon. zaj. od 22 mil. dol. — — —

Prihodi

Po računu gubitka i dobitka 2.427.54t 1.807.605 1.804.314
Porez na poslovni promet — 1.430 1.395
Porez na plate — 2.061 2.039
Prihod od tros. na pivo — 43.284 28.262
Prihodi od taks. mar., hart. od >

vredn. i u gotovu — 583.403 615.717
Razni prihodi — " 10.986 8.294
Zbir prihoda ili rashoda 2.427.547 2;448.772 2.460.023

Iz računa pasive vidimo da Samostalna monopolska 
uprava radi sa kapitalom od preko 2 milijarde i 100 miliona di
nara, od čega u 1929. u 1930. godini 397 miliona dinara pada na 
glavnicu, 1,125 miliona dinara na obrtnu glavnicu, 588 miliona 
dinara na razne dugove, a ostatak na razne druge pasivne 
pozicije.

Vidimo da Samostalna monopolska uprava ima svoju 
glavnicu kao svako akcionarsko društvo i trgovačko poduzeće. 
Međutim kao čisto državna ustanova ona петпа svoje glavnice 
kao što je nema ni Državna hipotek. banka. 1 ona kao i Državna 
hipotekam a banka, ima samo svoj rezervni fond, (750 hiljada 
dinara). Ono što se pokazuje u bilansu kao glavnica to je vred- 
nost njene celokupne pokretnosti i nepokretnosti. To je u stvari 
imovina Samostalne monopolske uprave, koju je ona formi
rala iz zatečene robe i materijala pre svršetka rata. Ona iska
zuje u aktivi tu poziciju sa istom sumom. To je višak imaovine 
njezine formirane u toku vremena; drugim recima to je čista 
dobit. Da se pak ne bi pojavila kao takva, morala je biti kom
penzirana jednom protivpozicijom u pasivi. Da li je baš naj
zgodnije da se za to upotrebi izraz „glavnica” ostavljamo otvo
reno pitanje. U svakom slučaju da je „glavnica” samo jedna 
knjigovodstvena operacija, da se spreči da se pojavi dobit, — 
jer bi istu morala sprovesti Ministarstvu finansija; a to je nemo- 
gućno, jer je sva u stvarima i robi.

Da to nije glavnica u smislu u kome se pojavljuje kod 
privatnih poduzeća, vidi se iz druge pozicje u pasivi „obrtna 
glavnica”, koja je 31. m arta 1930. g. dostigla veliku sumu od 
1125 miliona dinara. Ova pozicija zahteva da se na njoj malo 
duže zadržimo.

Još nekoliko godina pre rata Monopolska uprava je bila 
u neprekidnom sukobu sa Ministarstvom finansija zbog toga 
što je za nju, kao industrisko-trgovačko poduzeće, nemogućno 
bilo primenjivati zakon o državnom računovodstvu, specijalno 
kredita po dvanajestinama. Samostalna monopolska uprava je 
tražila od Ministarstva finansija mogućnost da u izvesnim mo
mentima povuče mnogo više novca no što bi joj sledovalo iz 
kredita po dvanajestinama. Ta se borba svršila time, da je Mi
nistarstvo finansija pristalo da joj iz godine u godinu odobrava 
finansijskim zakonom anticipaciju kredita docnijih perioda, pa 
čak i budžetskih godina. Pored tekućih kredita odobravani su 
vanredni avansi, koji su u stvari bili obrtni kapital. Posle rata 
je Monopolska uprava taj odnos sa Ministarstvom finansija 
uprostila. Ona je iz sretstava, koja je dobila od države, odnosno 
od zarade koju je imala, zadržavala redovno jedan deo zarade, 
koji je iskazivala po svojim knjigama kao potraživanje Ministar
stva finansija. Ona se po svojim knjigama zaduživala za tu sumu 
prema Ministrstvu finansija. Tako je Monopolska uprava od 
prihoda, za račun države u toku osam godina posle rata uspela 
da zadrži 1300 miliona dinara, kao što se vidi iz završnog ra
čuna za 1927. i 1928. godinu a u poziciji „dugovi”. Ona je na to 
imala pravo: država je dužna da svoja trgovačko-kidustriska 
poduzeća snabde obrtnim kapitalom. Ali je ipak jednoga dana
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država izjavila Monopolskoj uprava, da je ona poverilac prema 
njoj za 1300 miliona dinara i da traži da joj se taj novac vrati. 
Tako je došlo do zaključenja poznatoga „švedskoga zajma” sa 
švedskim trastom žižica od 22 miliona dolara nominalno, čiji je 
iznos upotrebljen na oduženje duga Ministarstvu finansija. Iz 
završnih računa vidimo da ona duguje 1927. i 1928. godini 1310 
miliona dinara, u 1928/29.'godini samo 696 mil., a u 1929/30. 
god. 588 miliona dinara. Na suprot tome obrtna glavnica koja je 
iznosila u 1927/28, godini samo 236,9 miliona dinara, raste u 
1928/29. i kad je počeo da se ostvaruje švedski zajam, na 588 
miliona a u 1929/30. na 1,125 miliona dinara, jedan deo dugova 
u računu za 1927/28. godinu pada na Državnu hipotekarnu 
banku, koja joj je dala u toj godini kredit od 200 miliona dinara. 
Fakt da Monopolska Uprava još uvek duguje — i posle realizi
ranog, švedskog zajma — sumu od 588 miliona dinara, čini uti
sak da Monopolska uprava ipak nije odužila sav svoj dug dr
žavi. Međutim to nije tačno. Najveći deo ovog duga od 588 mi
liona dinara pada na dugovanje inostranstvu. To je ona po
znata tranzakcija, po kojoj Monopolska uprava svake godine 
uzima jedan zajam u inostranstvu (poslednje dve godine od 
440 miliona dinara) radi finansiranja otkupa i uopšte za svoju 
industriju duyana. Inače jedan vrlo mali deo dugova pada na 
nepredate prihode Ministarstvu finansija. Ako od sume od 2100 
miliona dinara, koliko iznosi obrtni kapital Monopolske uprave, 
odbijemo skoro 400 miliona dinara koliko pada na nepokretnost, 
onda je ostatak njezinog kapitala upotrebljen ovako: 111 mi
liona u gotovoj robi, 433 miliona su sirovine i poiuprerađevine, 
493 miliona su nelikvidirani izdatci za račun 1928/29. godine i 
za anuitete, 143 miliona su potraživanja po tekućim . računima 
od čega najviše, pada na kupce duvana na strani i na strane 
banke, kod kojih se vrši služba naših državnih dugova na strani 
a 151 milion Iznosi gotovina, tako da je ministarstvu finansija 
stavljeno na raspoloženje .kao. čist prihod 1807 miliona din. T o 
liko daju državni moaopoli Ministarstvu finansija «eto. Toliko 
je bilo i u 1929/30. godini.

, Najveći 'deo ; prihoda .1 rashoda pada -na monopol duvana. 
Rrihodi .su 1667 : miliona dinara a rashodi 385. Od rashoda mo
nopola duvana najviše pada na nabavku sirovina; .2811/,, milion 
dinara; a na radnu snagu 45 miliona, tako da radna snaga i 
sirovina iznose zajedno 3261/„ miliona dinara. Lični izdatci (za 
čihovništvo) iznose sa dodatcima 311/,, milion dinara, što čini 
ukupno 358 miliona dinara izdataka. Ostatak od 27 miliona su 
razni drugi izdatci fabrika duvana. Postoje još monopol soli i 
monopol cigar-papira kao industriska poduzeća. Ali se račun mo
nopola soli sumarno pokazuje. Tako imamo poziciju „utrošak 
soli” 72,6 miliona dinara, na ukupne izdatke od 86 miliona, a 
ukupan prihod 228 miliona. isto tako je monopol cigar-papira 
smnärno iskazan: sirovina košta 14 miliona dinara, radna snaga
2,3 to je 16,4 miliona dinara na ukupne izdatke od 16,8 miliona, 
a na ukupan prihod od 141 milion dinara. Petroleum i žižice 
imaju minimalne izdatke pošto tu država nije ni trgovac hi in
dustrijalac.

Iz gornjeg pregleda za poslednje tri godine bruto prihoda, 
vidimo da isti stacioniraju; prihod je oko 2,375 miliona dinara. 
Izdatci su prilično stacionarni, kod duvana pokazuje maksimalne 
izdatke u budžetskoj 1929/30. godini od 458 miliona dinara, dok 
je prihod ravan onome iz 1927/28. godine. Bruto prihod soli je 
u opadanju, dok su mu rashodi stacionirani. Petroleum pokazuje 
sistematsko skakanje, isto tako žižice (još u jačoj meri), dok 
cigar-papir takođe stacionira.

Na kraju da bacimo kratak pogled na završni račun Mi
nistarstva finansija. Po njemu izlazi da je ono primilo od Mono
polske uprave 2460 miliona dinara, ali je za 865 miliona dinara 
Monopolska uprava bila samo blagajnik državni, a pravi mono
polski prihodi, kao što smo viđeli, iznose 1804 miliona dinara u 
1929/30. godini. Pitanje o tome kako je Monopolska uprava 
raspolagala sa tim prihodom za račun Ministarstva finansija (ža 
isplatu anuiteta i t. d.) ne spada više u oblast analize bilansa.

Pri proučavanju računa gubitka i dobitka mogu se poja
viti dva potpuno raznovrsna kriterijuma. Prvi je koliki prihod 
donosi Samostalna monopolska uprava u svojstvu proizvođača 
i prodavca; to je finanSisko-političko gledište. I drugo kako 
rentiraju pojedina poduzeća. Nas bi više interesovalo ovo drugo 
pitanje, naime kakav je rentabilitet fabrika duvana, cigar-papira, 
raznih solana i uopšte poduzeća naročito industriskih koja su 
u svojini Samostalne monopolske uprave. Za taj posao čak po
stoji prilično podataka u opširnom izveštaju za 1927/28. i 
1929/30. godinu. Pa ipak bi taj pokušaj bio besciljan s obzirom 
na to da Samostalna monopolska uprava prodaje svoje artikle 
po utvrđenoj monopolskoj ceni. U napred se zna da ona mora 
imati dobiti. Interesantno bi bilo znati, a to je staro pitanje koje 
je potrzano već mnogo puta za poslednjih 30 godina — da li 
Monopolska uprava u svojim poduzećima radi relativno jeftino 
ili skupo. Tvrdilo se da ona, kao državna ustanova, radi suviše 
skupo i da bi zbog toga trebalo da se pomišlja na drugi način 
eksploatacije monopolskih, trgovačkih i industriskih poduzeća. 
Na to pitanje ne možemo dati odgovor samo na osnovu završnih 
računa Monopolske uprave, već jedino upoređenjem sa završ
nim računima sličnih poduzeća na strani. Mi prikupljamo odavno 
podatke u tome cilju i čim budemo došli do podataka poduzeća, 
koje bi odgovaralo od prilike fabrikama duvana Monopolske 
uprave, pokušaćemo da odgovorimo na pitanje, da li je Mono
polska uprava kao proizvođač i trgovac skupa.

U otsustvu tih komparativnih troškova- mi ćemo se ogra
ničiti na kratak pregled kretanja troškova i . dobitka važnijih 
monopolskih poduzeća. Račun gubitka i dobitka pokazuje na 
primer da bruto prihod njezin iznosi 2,374 miliona dinara u 
1929/30. godini prema 2,378 u 1927/28. godini. Kako mi ne
mamo pri ruci detaljne račune za 1929/30. godinu, to ćemo 
uzeti radi objašnjenja 1928/29. godinu o kojoj, kao što rekosmo, 
postoje detaljni podatci u opširnom izveštaju objavljenom ovih 
dana. U toj godini je bruto prihod iznosio 2,304 miliona dinara. 
Ako pak zagledamo na ukupne prihode Monopolske uprave po 
budžetskom računu, koji je iskazan u pomenutom izveštaju na 
strani 64 (tabelarni pregled br. 23) onda ćemo videti da ona 
pokazuje ukupan bruto prihod u toj godini 3,083 miliona dinara. 
Višak prihoda iznosi dakle 767 miliona dinara. Taj ukupan bruto 
prihod Monopolske Uprave od 3,089 miliona dinara dolazi otuda 
što je u tu istu sumu uračunato i 583,4 miliona dinara naplaće
nih na ime prodatih taksenih maraka i hartija od vrednosti, kod 
kog je posla Monopolska uprava samo državni rukovalac i bla^ 
gajnik; druga suma dolazi otuda što je iz rashoda iskazanih u 
računu gubitka i dobitka izostavljena provizija velikim i malo- 
prodavcima od 184 miliona. dinara, i najzad 10 miliona dinara 
raznih prihoda. To čini zajedno 777 miliona dinara i kad se 
odbije od bruto prihoda 3,083 miliona dinara dobija se suma 
od 2,304 miliona dinara kao prihod od samih monopola u 
1927/28. godini.

iz računa gubitka i dobitka vidimo da su u toj godini 
rashodi bili 495 miliona dinara.

SRPSKO AKCIONARSK® RUDARSKO TOPIONKSKO INDU- 
STRISKO DRUŠTVO „SART1D”, BEOGRAD.

Pre analiziranja „Sartida” za 1929/30. godinu, skrenuli 
bismo pažnju naših čitalaca na naše ranije analize za 1927/28. i 
za 1928/29. godinu, koje Smo objavili u „Narodnom Blagosta
nju”, u rubrici „Analiza bilansa” za 1929. godinu, broj 26. str. 
423 kao i u 1930. godini, u dodatku, broj 14. str. 64. U obema 
prethodnim analizama mi smo se opširno bavili historiatom 
„Sartida”, njegovim postankom, razvojem, njegovim osniva
čima, uslovima za rad i t. d. i t. d.

Zbog toga se sada ograničavamo na kratku rekapitulaciju 
najvažnijih podataka, analizirajući pre svega bilans i razvoj 
društva u toku poslednje godine.
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„Sartid” je osnovan pre svetskog rata, 1913. godine, sa 

glavnicom od 4 miliona zlatnih dinara. Njegovo osnivanje 
pada u doba najjačeg finansiskog i industriskog poleta Kralje
vine Srbije. Inicijativu je preuzeo g. Vajfert, koji je još tada va
žio kao ambasador srpskog rudarstva i on je uspeo, da. sakupi 
oko1 „Sartida” najveća evropska preduzeća, koja su i danas za
stupljena u upravnom odboru: industrisko preduzeće Vikers- 
Armstrong (jedno između najslavnijih na svetu) iz Londona,.. 
Rešičku fabriku čelika i domena, Bukurešt, Austro-Ugarsko dru
štvo državnih železnica a osim toga još i Bodenkreditanstalt 
odnosno, posle njezinog spajanja u 1929. godini Kreditanstalt 
u Beču i njezinu jugoslavensku vezu, Udruženu banku — Beo- 
građ-Zagreb.

Ali je „Sartid” u Jugoslaviji naišao na sasma druge uslove 
rada nego što su ranije bili u Srbiji. Uprava preduzeća se nije 
rii u tom pitanju zbunila, već je veoma brzo i vešto izvršila pre
orijentaciju. Prve dve reči u firmi sada su manje više napuštene; 
težište rada bačeno je na one industriske grane, za koje se pret
postavljalo, da imaju najbolje uslove. Mi smo i prošle godine 
podvukli, da je „Sartid” predestiniran da bude brodogradilište; i 
baš ovih dana čitamo u beogradskim novinama, da je direkcija 
Rečne plovidbe odlučila, posle uspešne opravke parobroda- 
remorkera „Preradović”, da svoje brodove uopšte više neće da
vati na opravku u inostranstvo, već da će se to vršiti isključivo 
u domaćim fabrikama. „Preradović” je prepravljen u brodogra
dilištu „Sartid , potpuno renoviran, tako da se može smatrati 
kao nov, ima 685 konjskih snaga, kojim sada može da vuče 
osam šlepova à 50 vagona, dakle 400 vagona robe sa brzinom 
od 8 km. na sat. Osim toga nalazi se  u brodogradilištu još 
jedan remorker —  istih dimenzija kao i „Preradović” i osam ve
likih šlepova, koje „Sartid” prerađuje u moderne tenkove za 
prevoz petroleuma i benzina.

Druga najvažnija grana je proizvodnja i opravka vagona 
i lokomotiva i izgradnja mostova; 1925. godine „Sartid” se od
lučio na proširenje svojih etablismana za izradu metalnih proiz
voda za privatne ciljeve, kao što su to: podkovice, kolske oso
vine, lopate, cevi, poljoprivredne mašine i alat kao srpove, 
kose i t. d.

U godišnjem izveštaju za godinu 1929/30. u tom se po
gledu kratko kaže,, dok smo još u prvoj polovini poslovne godine 
bili potpuno zaposleni, dotle je zaposlenost u drugoj polovini 
jako opala, zbog ćega smo morali odpustiti radnike. Država je 
obustavila i najnužnije nabavke”.

Sa državnim porudžbinama je velika teškoća; a kod indu
striske grane izrade i popravke vagona i lokomotiva, nema druge 
mušterije, do države. Tu se pojavljuju poteškoće, s kojima se 
fabrika bori od svog postanka, i na koje smo mi već u više 
mahova ukazivali. Država stalno lavira između dva gledišta: po 
prvom, vagone treba praviti i opravljati u zemlji, a po drugom, 
treba sve potrebe za javne radove zadovoljavati putem repara
cija. U ovoj godini preovlađuje drugo gledište i zbog toga su 
opet jedanput reparacije, koje su potpuno ukočile i onemogućile 
rad-u ovoj grani „Sartida” . To je bio uzrok, da je „Sartid” od 
svojih 1200 radnika, koje je zaposlio još u proleće 1930. godine, 
morao otpustiti preko 600 i 30 činovnika. Danas ima u fabrici 
svega još osam lokomotiva i jedan manji most za Bosnu ; ove će 
popravke ubrzo biti izvršene, a novih poruđbina nema... Situ
acija je prema tome veoma pesimistička i uprava „Sartida” ima 
puno razloga, da favorizira brodogradilište i fabrikaciju takozva
ne „komercijalne proizvodnje”.

Takvi su dakle bili poslovi u 1929/30. godini.
Glavne bilansne pozicije, koje donosimo za poslednje če

tiri godine, dozvoljavaju sledeće upoređenje:

Račun izravnanja.
Aktiva 30. 6. 1927. 30.6. 1928. 30. 6. 1929. 30. S. 1930.

u.hiljadama dinara 
Investicije 23.319 31.651 35.243 38.383
Nova postr. i inves. 7.881 4.141 3.140 2.955

Materijal ha stov. 16.851 33.462 29.821 19.243
Blagajna 668 731 689 908
Efekti 1.676 2.979 5.073 7.126
Dužnici 17.103 27.711 30.153 . 35,108

Pasiva

Glavnica 50.000 50.000 50.000 50.000
Rezervni fond 110 241 308 375
Rez. za dub. potraž. 550 550 — —
Otpisivanja 3.553 4.959 6.610 8.379
Poverioci 10.322 41.554 42.259 37.130
Čista dobit 3.407 3.436 3.415 3.487
Bilansna suma 82.905 100.747 104.129 103.792

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Opšti uprav. troš. 1.284 1.394 1.913 2.228
Kamata 45 1.572 4.020 3.312
Poreza 680 1.156 987 374

Otpisi 1.041 1.406 1.651 1.768

Prihodi
Prihodi od efekata 6.347 217 162 161
Brodogradilište — 1.981 2.882 2.359
Druga odelenja — 6.640 8.814 8.566
Zbir prihoda 6.450 8.920 11.987 11.172

Najlukrativnije su bile godine 1927/28. i 1928/29.; na
predak društva se najbolje može oceniti iz celokupne bilansne 
sume, koja je u tim godinama porasla od 82.9 miliona na 100.7 
i na 104.1 miliona dinara; u poslednjoj godini primećujemo ne
znatno smanjenje na 103.8 miliona, dakle za nešto preko 300 
hiljada dinara.

Ukupni godišnji obrt je dostigao 87 miliona dinara.

Glavnica je poslednjih pet godina nepromenjena. Od 4 mi
liona, koliko je iznosila 1913. prilikom osnivanja, povišena је' 
1921. na 7.5 miliona, 1922. godine na 15 miliona, 1923. godine 
na 35 miliona a 1925. godine na 50 miliona, podeljeno na 50.000 
komada akcija à 1000 dinara. Rezervni fond je prema 1929. go
dini u 1930. godini veći za 66.000 i iznosi 375.000 dinara, a za
jedno sa fondom amortizacije, u visini od 8.38 miliona, sopstve- 
ria sredstva iznose u 1930. godini svega 58.75 miliona dinara. 
Povećanje fonda amortizacije iznosi dakle prema 1929. godini
1.8 miliona dinara, što je više no opravdano. Poverioci su manji 
za skoro 5 miliona i iznose 37.1 milion dinara. Opadanje pove- 
rioca u vezi je sa manjim zaposlenjem preduzeća, zbog nemanja 
državnih porudžbina. U 1929. godini bilo je dakle stanje pove- 
rioca maksimalno; njihovo je kretanje veoma interesantno, a 
istovremeno i simptomatično po zaposlenje „Sartida” sa dr
žavnim porudžbinama: U letu 1927. godine iznose poverioci 10.3 
miliona; u jesen iste godine dodeljene su „Sartidu” veće life- 
racije, za kojih izvršenje je bilo potrebno stranih sredstava: za 
vreme od godine dana poverioci su porasli na četverostruki iz
nos, na 41.55 miliona, i u 1929. godini još se povećali na 42.26 
miliona dinara.

Rezerva za dubiozna potraživanja, koja se iskazuje u
1927. i 1928. godine, utrošena je u 1929. godini, te se u obema 
poslednjim godinama ne pojavljuje.

Analizirajući gornju tablicu izlazi, da se „Sartid”, i ako je 
u poslednje vreme doživeo teška razočaranja,polako i sistemat
ski razvija i napreduje. Investicije su jedan od važnih indika
tora za to; prem a 1926. godini, u kojoj su iznosile svega 39 mi-
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Kona dinara, .porasle su (za četiri godine) na preko 100% i iz
nose 38.38 miliona. Prema 1927. godini porast vrednosti inves
ticija iznosi 18 miliona, a prem a 1926. godini 23 miliona. U 1930. 
godini nova su postrojenja manja za 1 milion prema 1928 godini 
ali su prema 1929. godini ostala skoro nepromenjena (manja 
su za jedva 180.000 dinara). Materijal na stovarištima znatno je 
sm anjen; prema 1927. godini za 10.5 miliona dinara odnosno za 
jednu trećinu. U toj poziciji smo imali najveći porast u 1928. 
godini, na 33.46 miliona; u 1929. godini opala je za 3.5 miliona, 
i mi smo podvukli, da to ne znači umanjenu delatnost, već ra
cionaliziranje u nabavci i lagerima; u ono doba je ipreduzeće bilo 
dubke zaposleno — što sada više nije slučaj. Smanjenje lagera 

: sirovina nam je dokaz, da su liferacije izvršene i pošto nema no
vih državnih liferacija u vidu,, to preduzeće svojih lagera nije 
još kompletiralo. Materijal koji se nalazi na lagerima, biće za 
tìruga odelenja i brodogradilišta. Verovatno je, da je smanje
nje materijala na lageru imalo za posledicu, da su se smanjili 
poverioci.

. Posle investicija predstavljaju dužnici najveću poziciju 
-aktive. Sa 35.1 milion dinara dostignut je rekord u dosadanjem 
razvoju „Sartida” . U 1926. godini iznosili su 22 miliona dinara; j 
u  narednoj, 1928. godini smanjeni su na 17.1 milion, nakon čega 
dolazi, paralelno sa državnim porudžbinama, rapidno povećanje ' 
te pozicije: u 1928. godini na 27.7 miliona, u 1929. godini na
30.1 milion a u 1930. godini na 35.1 milion dinara. U toj. poziciji 
svakako prednjači država. Za industriju, koja je vezana na dr- 1 
žavu kao mušteriju uvek se pojavljuje ista fatalnost: ako nema 
porudžbina, mora otpuštati radništvo i zatvarati fabrike; ako j 

.se pak dođe do liferacija, onda se muči tešku muku, dok se ' 
^dođe do para. Te se prilike ni u ovoj godini nisu popravile. \

Interesantan je takođei velik porast pozicije efekata: od I 
1.67 miliona u 1927. godini porasli su na 7.12 miliona u 1929. > 

-godini, odnosno za 2 miliona prema 1929. godini.
Sopstvena sredstva, u ukupnom iznosu od skóro 60 mi- [ 

Mona dinara plasirana su dakle u investicije i material, dok finan- 
siraju poverioci dužnike; kad bi dužnici nestali, ne bi bilo više 
•ni povericca. Ovakva podela kapitala veoma je povoljna, jedina 

..neprijatnost leži u tome, što su dužnici sigurni, ali po velikoj ve- 
rćini dugoročni što ima paralizirajuće dejstvo na kredit preduze- 
ća; to je jedna mana; druga, teža, pak se pokazuje u računu gu
bitka i dobitka, u rashodima, jer su kamate često veće od čiste 
-dobiti, ali drugim rečima, da bi se plaćanja vršila redovno i bez 
zadocnenia, efekat rada „Sartida” bio bi za 100% bolji no što 
se iskazuje. Zbog sniženja poverioca smanjeni su u 1930. godini 
i kamati, od 4.02 miliona na 3.3 miliona dinara.
Bruto dobit nešto je manja od 1929. godine i iznosi 11.17 miliona 
dinara. Ako odbijemo od toga rashode, naime 2.23 miliona kao 
«.ptše upravne troškove, 3.31 milion za isplaćenu kamatu,
374.000 za porez i 1.77 miliona na ime otpisa, onda dobijemo 
čistu dobit od 3.4-78.000 dinara. Dobit je nekoliko godina skoro 
nepromenjena na toj visini; prema 1929. godini veća je u 1930. 
godini za 72.000 din. Podeljena je na sledeći način: 2% (68.074) 
rezervnom fondu, 8% (272.299) na raspoloženje upravnom od
boru za honorare, 3 miliona kao 6% dividenda na 50.000 akcija 
(60 dinara po komadu) a. 147.305 dinara preneto je na novi. 
račun.

U posleratnim godinama isplaćena je sledeća dividenda 
(od 1921/22. do 1929./30.): 60, 100, 100, 60 ,60 ,60 ,60 ,60  i 60 
dinara.

U upravnom odboru nalaze se g. g.: Pretsednik Đorđe 
Vajfert, počasni guverner Narodne banke, Beograd; Dr. Ferdi
nand Gramberg, ind., Beograd; Ing. Miloš Savčić, biv. ministar, 

-Beograd; Makso Antić, generalni direktor Jugoslovenske udruže
ne banke, Zagreb; Dr. Dinu Bratianu, Bukurešt; Duglas Vikers, 
London; Dr. Georg Günter, Beč; Trevor Đevson, London; Mi
lan Kapetanović, biv. ministar, Beograd; Stevan Karamata, gen. 
direktor Jadransko-podunavske banke, Beograd, Dr. Karl Reväj, 
gen. direktor Kešičke fabrike čelika i dom ena/ Bukurešt; Knez 
Barbu Stirbej, Bukurešt i inž. Adalbert Fajt, Salzburg.

ПИРОТСКА ТРГОВАЧКО-ЗАНАТЛИСКА БАНКА — 
ПИРОТ.

Пиротска трговачко-занатлиска банка у Пироту веома 
je активан новчани завод каквих у.наш им  провинцијским 
варошима нема много. Банка je основана још 1907. године.

Пре рата њезина je главница износила 200.000 динара 
подељена у 1600 акција ä 125 динара. 1921. године главница 
je повишена на 1 мил., 1922. г. на 2 мил., a истовремено je 
повишена и номинална вредност акције од 125 на 250. ди- 
нара. 1924. године главница се повечава на 4 дшлнона a 1925. 
годнне на 5 милиона, лодељена на 20.000 акција, колико из- 
носи и данас.

П иротска. трговачко-занатлиска банка бави се свим 
банкарским пословима —  али не и спекулативним : ona нема 
робног оделења, као толике наше банке, ona сама не учес- 
твује у индустриским или трговачким предузећима, не бави 
се конзорцијалним пословима и то.ме слићном ; на ту .своју  
политику управа банчина може бџти немало горда — наро- 
чито у данашњим приликама привредне депресије .—■ јер се 
ткме очувала велике главобоље.

Она je сатурирана новчаним средетвима што се од- 
разује у томе, да банка последњих година сем улога на- 
штедњу нема повериоца na ни пасивног реесконта. Напротиз 
банка држи скоро. половину своје главнице у благајни или 
код новчаних завода — разуме се да првокдасних :што je 
данас свакако много повољније но улажење у. рискантне, 
нове пласмане.

: Привррдну депресију последњих година je банчина 
управа правилно схватила и према. њој управила своју по- 
литику ; то потврђује упоређење главних билансних пози- 
ција. -за последње три године, које даје следећу слику :

Рачун изравнаша
Актива 1927. 1928. 1929,

У хиљадама динара
Готовина 679 869 2.159
Менице 11.033 11.072 10.723
Зајмови на тек. рачун 2.570 1.611 2.146
Зајмови на разне залоге 818 963 551
Хартије од вредности 411 1.463 1.728
Непокретно имање 45 42 40
Намештај 97 89 81
Вредност резервног фонда 1.373 1.453 1.453
Салдо разних рачуна 118 181 243
Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000
Резервни фондови 1.511 1.685 1.773
Улози на штедњу 6.316 9.380 11.565
Реесконт код Нар. банке 1.644 554 —
Реесконт код Пошт. штед. 1.642 344 —
Тантијеме 214 173 169
Дивиденде 800 600 600
Збир активе или паСиве : 25.384 25.192 27.621

Рачун губитка и добитка
Расходи
Камата 473 596 710
Управни трошкови 624 853 767
О.тписи 13 12 11
Чиста добит 1.096 867 857
Приходи
Камата, 1.345 , 1.482 1.588
Провизија ' 753 682 581
Приход од држ. хартија 107 164 177
Збир прихода или расхода 2.206 2.329 2.346

Сопствена средства износе у 1929. години 6.77 мили-
она динара ; према 1927. години већа су за 260 :хиљада, за
колико су повећани фондови, који износе у 1929. години 1.77
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милиона динарз. Сви ти фовдови пласираии су у државни.м 
хартијама • од вредности, пре. свега у ренти Ратне штете.
Управа банчина важи као конзервативна и до крајности ри- 
горозна ; због тога ужива у cbojr крају, упркос обилне кон- 
куренције других мањих новчаних завода, — f  Пироту са- 
мом има их пет — велико повереше, што најлепше гожазује 
кретање улога на штедњу. Код других новчаних завода при- 
мећујемо стагнирање или чак и опадање улоЖака код Пи~ 
ротске трговачко-занатлиске банке пак je пораст изкенађу- 
јући : 'према 1927. год. износи мало да не !Ö0% и ако je 
банка у последњим годинама каматиу стОпу знатно снизила- 
од '8  на 7% и 6% чистих, тодишње, без отказа. У пркос 
-томе, улози су порасли према 1927. години у 1928. за 3 ми~ 

лиона a у 1929. години за 2.3 милиоиа и износе 11.56 ми- 
лиона динара. Регсконт код Народке банке и Поштанске 
штедионице, који je у 1927. години изкосио још 3.29 ммлиона 
динара, смањеи je у 1928. години на 900 хиљада, a у 1929. 
години уопште више није исказан. У место реесконта банкг 

употребљава улошке, који су свакако постали јефтинијн, a 
реесконт joj остаје увек још као гвоздена резерва.

Однос међу туђим и сопетвеним средствима не може 
бити повољнији. Укупна средства износе у 1929. години 
18.34 милиона, a пласирана су на следећи начин : 10.72 ми- 
лиона на меничне кредите ; ова je позиција последњих го- 
двна у постепеном опадан.у, и ако je банка сиизила камате 
к провнзије. Друго су зајмови no текућим рачунима, у нз- 
носу од 2.15 милиона динара ; према 1927. години ова je по- 
зкција мања од 2.15 милиона динара ; према 1927. години 
ова je позиција мања за 400 хиљада динара, a према 1928. 
години порасла je за 550 хиљада. Зајмови на разне залоге, 
што су скоро искључиво зајмови на државне хартије од 
вредности износе крајем 1929. године 550 хил>ада динара. И 
ти су се кредити смањили према 1928. години, у којој су 
исказани са 960.000 динара.
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Хартије од вредности. износе 1.73 милкона динара;' 
пораст ове позкцнје je огромаи ; према 1927. години за 1.32 

;ми.теона динара. Ова позиција, као и вредност резервној* 
фонда у износу од 1.45 милиона прететавља, као што сШ  
већ раније споменулн, државие хартије од вредности, npš- 
венствено ренту Ратне штете ; из тога излази, да ’rtstà зав0д: 
у тим државним хартијама пласирано 3.2 милиона динара 
или половину сРпствених средстава. Непокретно имаље се 
после отписа исказује са 40.000 динара. Банка напомиње; д4 
je то предратна вредност њезине зграде ; у -roj се позицпгј# 
налазе приличне резерве банчине. ;:1 1

Што се тиче ликвидности, она je и сувише велика : 
ш.асманима, и то у највећој мери краткорочним у висини од 
12.87 милиона, стоје на супрот готовина и државне хартије 
с-д вредкости, које се еваког момента могу ломбардирати^ 
у износу од 5.34 милиона динара. Ми сл^о указали на’ то, да 
je банка презасићена капиталом ; због тога je и снизила ка- 
матну стопу.

Из упоређења рачуна губитка и добитка видимо, да; 
еу расходи no каматама у сталном порасту ; од 473.000 у 
1927. на 7ÌO.OOO у 1929. годшш ; и приходи од камата су по- 
расли, од 1.35 милиона у 1927. год. на 1.59 Милиона у 1929. 
години. Приходи од провизије опадају, пошто je иста сMa
lten a : од 753.000 у 1927. год. на 581.000 у 1929. години. При- 
ходи од државних хартија већи су и износе 177.000 динара,- 
Управни трошкови у 1929. години редуцирани су према 1928;

: годин и износе 767.0Ö0.

Чиста добнт била je у 1927. години највећа : 1.095.Ö0Ö 
динара ; од тога je плаћено на име дивиденде 800.000, 214.000 
као тантије.«а ; у 1928. и 1929. години остала je непроме- 
њена, иа 857.000 динара ; у обе године плаћно je 170.0W) на 
име тантијеме a 600.000 као дивиденда. Остатак je дотиранЈ 
резервним фоедовима.
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Садржај:
Standard Oil Company of Jugoslavia a. d. Zagreb 
Vacuimi Oil Company d. d. — Zagreb 
Фабрика целулозе a. д. — Дрвар 
Prva hrvatska tvornica ulja d. d. —- Zagreb 
Bothe I Ehrmann d. d. Zagreb
„Tapred” teretno i autobusno prometno d. d, — Zagreb

STANDARD 0!L  COMPANV OF JUGOSLAVIA A. D.,
■ ZAGREB.

Prom et petroleuma, benzina: i  srodnih produkata, k a n m t 
trirari je u Jugoslaviji u 3—4  ruke. Anglo-saksonsid kapital iraa 
u tim artiklima i kod nas apsolutnu supremaciju. Ostala podu
zeća, koja se bave trgovinom petroleumskim produktima igraju 
jednu sekundarnu ulogu.

Trgovina petroleumskim produktima naše države nalazi 
se u rukama sledećih poduzeća:

1. Standard Oil Company of Jugoslavia,
2. Anglo-jugoslavensko petrolejska društvo, -
3. Vacuum Oil Company,
4. Astra d. d.

Prvo i treće poduzeće reprezentiraju američki kapital — 
drugo i četvrto pak su domena engleskog kapitala. Do pred 
kratko vreme od ova 4 poduzeća Standard i Astra imali su svoju 
centralu u Beogradu a Anglo-jugoslavensko i Vacuum u Za
grebu. Međutim prošle godine Standard Oil prenela je svoju 
centralu u Zagreb tako da su danas u Zagrebu koncentrirana 
sva, naša najvažnija petroleumska poduzeća.

Anglo-saksonska petroleumska poduzeća koja su mono
polizirala naš promet petroleumskim produktima u prvo vreme 
bila su čisto trgovačka poduzeća. Sve fabrikate uvozili su iz 
inozemstva i ovdje vršili funkciju distribucije. Međutim stica- 
njem prilika, pojedina poduzeća počela su da u samoj zemlji 
pristupe fabrikaciji. Budući da nafte u našoj zemlji nema u. ve
ćim količinama, ona se  uvozi iz inozemstva te se kod nas' onda 

trafinira.
Anglo-jugoslavensko petroleumsko društvo podiglo je  u 

Capragu kod Siska jednu modernu rafineriju petroleuma dok u 
severaoj splitskoj luci ima velike tankove za smeštaj nafte. Ona 
naime naftu dobiva pretežno morskim putem, Čak i onda kad 
dolazi iz Rumunije. Ta se nafta deponira u splitskim tankovima 
i sukcesivno upućuje u rafineriju. Standard Oil Company nije ’ 
podigla jednu novu rafineriju nego je pred dve godine kupila ! 
rafineriju u Bos. Brodu koja je pripadala društvu „Danica”'.

Velikim investicijama koje su delom još u toku, kapacitet 
rafinerije znatno je podignut. Prema tome sada i Standard Oil 
Company rafinira naftu u samoj zemlji, dok je ranije u glav
nome plasirala produkte tršćanske rafinerije, koja pripada nje
nom konsernu.

Vacuum Oil i Astra nem aju svoje rafinerije. Za Astru se 
govorilo da će kod Novog Sada podignuti rafineriju. Vacuum 
ОД ima zemljište kod Zemuna ali se još nije odlučila na podi

zanje rafinerije. Međutim kako je  došlo do fuzije matica naše 
Standard i Vacuum Compànije, lako je, da tà  nova rafinerija 
bude i bezpredmetna,

Radom u vlastitim rafinerijama koje su na našem teri
toriju koliko Anglo-jugoslavensko toliko Standard Oil. Company 
imaju jedno naročito značenje za našu privredu. Oni u prvom 
redu uposluju znatan broj radnika i time doprinašaju našoj in
dustrijalizaciji. Time, što su u zemlji dve velike rafinerije i znatna 
skladišta nafte mnogo je više pomognuto ideji narodne obràné 
nego kad bi bili upućeni samo na uvoz sa strane. Da se sutra 
zatvore sve naše granice, ti zemlji bi imali pored odgovarajuće1 
zalihe petroleuma i benzina i znatne zalihe nafte, koje bi se 
onda mogle preraditi tako, da bi ukupna zaliha benzina i petro
leuma bila mnogo veća nego kad ne bi imali nafte.

Konsum benzina kod nas je u znatnom porastu. Sve to 
veći razvitak automobilizma te motora ima za posledicu da 
konsum benzina raste iz godine u godinu. Radi toga je od ve
like važnosti, da u zemlji imamo dve Velike rafinerije, koje će 
sa eventualnim proširenjem svoga uređaja uvefc biti u stanju 
da naše potrebe podmire fabrikacijom u Samoj zemlji.

Bilans Standard Oil Company za dve poslednje godine 
ovakö izgleda:

Aktiva 1929. 1928.
Blagajna 10.854 3.907
Dužnici 90.254 89.575
Roba 84.952 87.153
Investicije 59.505 58.859

Pasiva
Dionička glavnica 145.000 145.000
Rezerva 725
Vérovnici 75.208 78.047
Dobitak 22.973 15.487
Ukupna bilansa 201.795 274.967

•• - Sa 2Ш ratiliona dinara ukupna suma bilanše Standard Oil 
Company prelazi ukupnu sumu bilanse i mnogih naših novčanih 
zavoda koji se ubrajaju u red većih zavoda. A od industriskih 
poduzeća teško da ju, osim Trbovlja, još jedno nadmašuje.

Kod 145 miliona kapitala koji je inostranog porekla i ve- 
rovnika za 75 miliona dinara isto stranog porekla mi vidimo da 
jet Standard plasirala u našu privredu 220 miliona dinara. To 
znači, da je nama inozemstvo kreditiralo samo u ovom slučaju 
iznos od skoro četvrt milijarde dinara.

.. . .. Investicije su iskazane sa 60 miliona dinara. U idućim 
bilansama ta  pozicija biće i još veća, jer su sada u toku veliki 
radavi oko proširenja rafinerije u Brodu,
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čisti je dobitak skoro 23 miliona dinara, što odgovara 

ukamaćenju glavnice sa preko 15 od sto. Godine 1928. čisti do
bitak iznosio je 15.4 miliona dinara.

Ako dođe do fuzije sa Vacuum Oil Company značenje 
Standard Oil Company u našoj trgovini petroleumskim proiz
vodima imaće i još veće značenje u našoj privredi.

VACUUM OIL COMPANY D. D., ZAGREB.

Poslovanje Vacuum Oil Company u Jugoslaviji nalazi se 
u izvesnom opadanju. Ukupni iznos bilanse danas je znatno 
manji nego što je bio pre 2 godine. Koncem 1926. godine ukup
na suma bilanse iznosila je nešto preko 100 miliona dinara. Kon
cem 1927. i 1928. godine ukupna suma iznosila je 89 dotično 92 
miliona dinara. Ukupna suma bilanse iznosi koncem 1929. go
dine još samo 64 miliona dinara.

Međutim petroleumski posao u našoj državi nalazi se u 
konstantnom razvitku. Gde je naš automobilizam bio godine
1926.? Onda autobusnih linija nismo skoro ni imali, a danas 
je njima ispresecana gotovo čitava država. Konsum benzina 
raste iz godine u godinu.

Rekli smo konsum benzina a ne možda uvoz. Jer danas 
se uvozi manje nego ranije gotovog benzina i petroleuma. Nu 
za .to  se daleko više uvozi sirove nafte koja se prerađuje u do
maćim rafinerijama. Domaća produkcija nafte plus uvoz daleko 
je veća nego što su iznosili 1926. godine domaća produkcija 
plus uvoz.

Naša carinska politika favoriziranjem uvoza nafte na 
štetu gotovih fabrikata u nameri da se i kod nas razvije indu
strija rafinacije petroleja, pogodila je i Vacuum Oil Company, 
je r ona nema poput Standard Oil Company ili Anglo-jugosla- 
venskog petrolejskog društva u našoj zemlji vlastite rafinerije 
u kojoj bi prerađivala uvezenu naftu. Ona može plasirati samo 
uvezen petrolej i benzin ukoliko u domaćim rafinerijama ne 
dade preraditi jedan dio nafte. Nu to opet nije isto sa radom u 
vlastitoj rafineriji.

Uvezeni petrolej i benzin, makar obzirom na kartelne 
cene, još uvek odbacuje izvestan profit, teško se može meriti sa 
poduzećima, koja te artikle izrađuju u samoj zemlji. Prema tome 
i profit Vacuum Oil Company bitno je manji od profita podu
zeća koja imaju svoju rafineriju. Sa iz inozemstva uvezenim pe- 
trolejom i benzinom rade i pojedini poduzetnici koji rade mimo 
kartela. Obzirom na niske režiske troškove ovakova poduzeća 
mogu najviše da konkuriraju Vacuum Oil Company, jer se na
laze u prilično jednakim prilikama.

Bilansa za 4 poslednje godine daje sledeću sliku:

Aktiva 1929. 1928. 1927.
u hiljadama dinara

1926.

Gotovina 594 806 1.974 976
Investicije i materijal 22.543 21.589 19.946 18.832
Roba 19.046 27.263 28.176 37.811
Dužnici 21.254 41.344 25.901 33.495
Gubitak (sa prenosom) 1.471 1.477 13.130 9.777

Pasiva
Glavnica 48.000 48.000 500 500
Vjerovnici 12.099 41.917 88.387 100.153
Amortizacije 4.811 2.564 219 233
Ukuno 64.910 92.481 89.124 100.875

Dok je  račun gubitka i dobitka ovako izgledao:

Pozicija 1929. 1928. 1927. 1927.
Dobitak na robi 25.557 33.940 22.158 12.599
Krus diferencija — _ 152 4.982

Gubitak
Režija 24.557 27.946 24.199 19.670
Kamati ■— - 222 973 790
Dubiosi 662 543 490 236
Razlika na kursu 191 236 — —
Porezi i pristojbe 167 3.116 — —
čisti dobitak 6 1.875 — ---
Cisti gubitak — — 3.353 3.114

Kako vidimo poslovni je uspeh 1929. godine slabiji od
1928. Međutim petrolejska poduzeća koja imaju svoje rafine
rije, upravo za prošlu godinu iskazuju rekordni dobitak. To je 
rezultat carinske zaštite pod kojom radi domaća produkcija.

Investicije su nešto porasle. Zaliha robe opala je za 8 
miliona. Dužnici su prepolovljeni. Oni iznašaju 21 milion prema 
41 milion 1928. godine. Obzirom na smanjenje zaliha robe kao i 
dužnika, jasno se vidi, da su poslovi reducirani. Verovnici koji 
su pre godinu dana iznosili preko 41 milion dinara reducirani 
su na 12 miliona. Tu se najbolje vidi za koliko je poslovanje 
ukočeno. Društvo danas treba tek polovinu onog kapitala što je 
trebalo pred 4 godine.

Problem Vaccum Oil Company u Jugoslaviji leži u tome, 
da ona, ako želi prosperirati i svoj posao tako razgraniti da 
bude ravan ostalim dvema velikim poduzećima, mora čim pre 
pristupiti podizanju vlastite rafinerije. Ona već ima zemljište u 
Zemunu. Ili u Zemunu ili negde drugde na našem državnom te
ritoriju, mora podići svoju rafineriju kako bi uživala blagodat 
naše carinske politike.

Ili će možda obzirom na transakcije koje su provedene 
u Americi, doći do fuzije sa Standard Oil Company of Jugo
slavija. Problem bi time bio rešen i bez podizanja rafinerije. Ali 
ako se želi ostati samostalnim, svoj posao proširiti i učiniti 
lukrativnim i to odlično lukrativnim, treba odmah pristupiti 
podizanju vlastite rafinerije. Tu leži čitav problem ne samo 
Vacuum Oil Company nego i svih ostalih petroleumskih podu
zeća koja žele raditi u našoj- državi. Parola je: „samo preko 
vlastite rafinerije”.

ФАБРИКА ЦЕЛУЛОЗЕ A. Д., ДРВАР
Индустрија папира дотично целулозе није код нас ни 

издалека досегла онај ниво који би одговарао нашим при- 
ликама за ту грану индустријске продукције. Док многе др- 
жаве богате шумама настоје како he дрво добивено из тих 
шума прерађивати у самој земљи и извозити продукте ин- 
дустрије дрва, ми га извозимо преко 90%, необрађено или 
полуобрађено. Шведска, Финска, Пољска у Европи, Канада 
ван Европе извозе знатне количине целулозе и, папира. Ми 
напротив, ма да обилујемо дрветом погодним за фабрика- 
цију целулозе a no томе и папира, до пре кратког времена и 
у погледу целулозе били смо добрим делом упућени на увоз 
са стране. A у погледу папира још и данас v знатним ко- 
личинама.

Фабрика делулозе постоји у Дрвару. (Врбаска бано- 
вина) још од године 1905. a била je осиована no поду- 
зећу Штајнбајс, за искоришћење отпадања шумске инду- 
стрије, које ни доцније „Шипад“ није могао рационално да 
искористи. Међутим како дрво из шума које прерађује 
Штајнбас — Шипад није најпогодније за фабрикацију це- 

лулозе, то Дрвар израђује обичну врсту целулозе, тако- 
звану сулфитцелулозу. .

У најновије време подиже се и код нас индустрија 
целулозе a и папира. У првом реду у Словенији. Творнице 
папира Вевче, Медводе и Горичани, које су раније потребну 
целулозу повлачиле из Аустрије сада су у стању, да саме 
покривају сву своју потребу. Пре годину дана и Загребачка 
творница папира проширила je своју творницу и почела про- 
дукцијом целулозе у првом реду за потребе властитог оделења, 
фабрикације папира. Пре неколико година изгледало je да ће
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суделовањем немачког капктала доћи у Крапини до поди- 
зања једие велике творнице иапира и целулозе. Међутим 
тешка криза коју je онда проживљала Немачка осујетила 
je',. ту намеру. Касније од сличних пројеката није више било 
ни говора.

Фабрика целулозе у Дрвару ма да je самостално ак- 
ционарско друштво налази се у рукама „Шипада“ дотично 
државе као његовог главног акционара.

Акцијски капитал износио je 3 милиона круна. Го- 
дине 1923. проведено je повишење на 1.3 милиона динара. 
Године 1927. извршена je валоризација инвестиција. Будући 
да су инвестиције биле знатне, нова главница утзрђена јц 
на 12 милиона динара. Том приликом проведена je акуму- 
лација акција тако да je номинала поједине акције одређе;:а 
ća 5.000 динара. Beh no номинали акција види се да се их не 
мисле отуђивати.

Биланса за две последње године (из ранијих година 
нема објављене билансе) изгледа овако :

Актива 1929. г. 1928.

Инвестиције : 13.868
земл>иште 371
канали 2.058
зграде 4.365
стројеви 4.841
творнички материјал 1.372
Сировине 321 1.438
Фабрикати 2.528 1.296
Благајна 219 . 218
Дужници 4.675 5.613
Менице 2.273 ------

Пасива

Главница 12.000 12.000
Резерве 4.199 4.136
Веровници 4.565 4.962
Добитак 2.271 1.336
Укупна биланса 23.236 22.435

Фабрика целулозе готову читаву своју фабрикацију 
пдасира у иноземство. Извоз се врши жељезницом до Ши- 

/и-ника a онда паробродима даље.

Прошле године ми сјио извезли целулозе за 12.395.685 
кг. у протувредности од Дин. 26.493.662. Највећи део тог 
извоза дала je фабрика у Дрвару. Од у прошлој. години из- 
везене целулозе отишло je у

Сјед.

Кг, Дин.
Белгију 2.046.000 4.475.000
Италију 1.642.720 3.998.762
Држ. Сев. Америке 5.430.000 11.292.000
Француска 2.645.830 5.529.500
Холандија 500.000 1.020.000
Чехословачка 15.130 158.400
Швајцарска 116.035 158.400

Како видимо највише се извози у Сједиљене Државе 
Северне Америке. Кад су оне пре неколико месеца повисиле 
ciioje увозне царине ми gmo били погођени у главноме пове- 
ћањем царине на целулозу. Међутим како je тешко да се 
преко ноћи подигне продукција целулозе у толикој мери да 
уаоо са стране не долази више у обзир, Дрвар he и даље 
моћи да пласира гро своје продукције у Сједињеним Држа- 
вама. Биланса Дрвара одликује се тиме да веровници не 
лредстављају знатан износ. He само што су све инвести-.

ције извршене из властитих средстава nero и један део ду;:;- 
ника и меница њима je покривен.

Чисти je добитак у 1929. години у знатном порасту. 
Преко два милиона динара на 12 милиона главнице je резул- 
тат који код нас налазимо веома ретко.

PRVA HRVATSKA TVORNICA ULJA D. D., ZAGREB.

Bilansa za 1929. godinu, bilo to po njenom ukupnom iz
nosu bilo to po pojedinim pozicijama gotovo na dlaku je slična 
bilansi koncem 1928. godine. A ona do konca 1928. godine nije 
se mnogo razlikovala od one krajem 1927.. To znači da su kod 
Prve hrvatske tvornice ulja prilike skroz iskristalizirane. Kod 
mnogih industriških poduzeća mi smo i poslednjih godina opa
žali znatne skokove u bilansi. Nu po svoj prilici kod tih podu
zeća opaziće se znatno smanjenje i pogoršanje bilanse u pe
riodu kriza u koju i mi ulazimo. Kod Prve hrvatske tvornice ulja 
naprotiv imamo očekivati i za taj period bilansu koja se neće 
gotovo nikako razlikovati od bilansa poslednjih godina. Danas 
kad sva velika poduzeća nastoje da stabiliziraju svoje prilike i 
svoje stanje, bilansa Prve hrvatske tvornice ulja može da po
služi kao primer.

l ime što dužnici i verovnici nisu posebno iskazani među 
aktive dotično pasive nego samo njihov saldo, može se dogo
diti da i kod istog iznosa njinovog salda dotično jednakog ukup
nog iznosa bilanse nastupe znatne promène. Nu te promene 
moraju biti paralelne, to jest jednak porast dužnika kao i verov- 
nika. A to znači da je situacija opet u stvari ista. Međutim 
s obzirom n a . način poslovanja imamo pravo predpostaviti da 
ni kod dužnika a ni kod verovnika poslednje dve godine nije 
došlo do većih promena. Zagrebačka tvornica ulja ima već uve
deno svoju marku, svoj stalni krug mušterija, pak tu nije za 
očekivati većih promena bilo u poslovanju bilo u strukturi bi- 
lanse. Držimo da ni kod jednog našeg većeg industriskog podu
zeća nema manje razlika između bilanse pojedinih poslednjih 
godina kako je to kod Prve hrvatske tvornice ulja.

U letu prošle godine naše tvornice ulja bile su centar je
dne velike debate u stvari zadržavanja ili ukidanja carine na 
sèmene uljarica koje se kod nas producira a koje prerađuju 
naše tvornice ulja dotično koje bi se mogle izvesti. Kao što go- 
tòvo kod svih agrarnih produkata tako i kod uljarica cene su 
dve godine bile mnogo nepovoljnije nego ranije. Pored toga, 
usled vlage u vreme žetve ni kyalitet nije bio najpovoljniji. Ne
zadovoljni sa cenama a i protestima tvorničara radi kvaliteta, 
trgovci semenim uljaricama podigli su čitavu kampanju protiv 
tvornica ulja. Tražili su u prvom redu ukidanje izvozne carine 
na uljarice ,navađajući da je ta mera preduzeta navodno u k{0- 
rist domaćih tvornica ulja kako bi im se osigurao monopol na 
domaćem tržištu sirovina.

Kod poslednje reforme naših carina ukinute su i izvozne 
carine na uljarice. Tendencija je da se udovolji svim zahtevima 
poljoprivrede koja se nalazi u teškoj krizi. Međutim teško da će 
i ukidanje izvozne carine mnogo doprineti poboljšanju cena se- 
mena uljarica. Ako situacija upogled cena agrarnih produkata 
ostane i dalje ovakova, a svi su izgledi, ove godine, makar iz
vozna carina na semena uljarica bila i ukinuta, njihove će cene 
biti još niže nego što su bile prošle godine kad je još postojala 
izvozna carina.

Mi na ovom mestu ne ulazimo u kritiku carinskih mera 
upogled industrije ulja i njenih sirovina.

Ukidanje izvozne carine za uljarice najmanje tangira Za
grebačku tvornicu ulja. Ona je u mnogo većoj meri upućena na 
uvbz sirovina sa strane nego što je to slučaj kod ostalih tvor
nica u zemlji. Prema tome posledice ukidanja izvozne carine 
mnogo će manje pogoditi Zagrebačku tvornicu ulja nego ostale 
fabrike. Usled toga ona će biti u povoljnijem položaju prema 
konkurenciji. Zagrebačka tvornica ulja naglašava svoj specija-



San položaj u našoj industriji ulja. Ona je dovoljno jaka da svoju 
politiku samostalno sprovodi.

Bilansa, za; 4- poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1929. 1928. 1927. 1926.
u hiljadama dinara

Nekretnine .3,652 3.652 3.652 2.752
Strojevi 1 841 1.841 1.841 1.841
Blagajna 101 50 35 43
Roba 21.848 21.640: 19.955 16.624
inventar 143 143 68 78

■Pasiva
Qlavnica 2.750 2.750 2.750 2.750
RèzèÉva 375 325 275 225
Amortizaeija 1.142 892 742 592
Rezerva za poreze 100 100 100 100
Saldo kreditora i debitora 2&ЛШ 21.554 20.052 17.067
Akcepti 1.500 1.000 1.000 —
Dobitak 557 705 601 598
Ukupno 27.222 27.327 25,552 21.339

Ù bilansi za prošlu godinu jedina je  promena, koju vredi 
napomenuti, sniženje salda verovnika i dužnika za 750.000 di
nara. Međutim akcepti su povišeni sa pola miliona tako da iz
nosi promena kod stranih sredstava samo 250.000 dinara.

Vlastita sredstva poduzeća prelaze nešto preko 3 mi
liona dinara. Investicije su 5 i po miliona dinara. Nu ako odbi
jemo fond amortizacije , ona. su knjižena samo sa nešto preko
4 miliona dinara. Prema tome samo_ jedan milion investicija nije 
pokriven vlastitim sredstvima. To kòd poduzeća ovakovih di
menzija ne igra nikakove uloge.

Već u analizi bilanse za prošlu godinu spomenuli smo da 
je vrednost nekretnina daleko veća nego što je to iskazano u 
bilansi. To je donekle odlika svih poduzeća Aleksandrovog kon
cerna. Međutim kako se ove godine upravo blizu same tvornice 
razvila jaka građevna delatnost i to ne . malih periferijskih ku
ćica nego velikih tro- i č.etverokatnica, vrednost nekretnina je 
ove godine ponovno znatno narasla. Tu i leže velike tajne re
zerve Prve hrvatske tvornice ulja.

Čisti je dobitak za prošlu godinu nešto slabiji nego 1928. 
godine, ili bolje rečeno on' je opet na visini iz 1927. i 1926. go
dine. Međutim s obzirom na visinu glavnice čisti dobitak iznaša 
ravno 20 od sto. : A time se može podičiti šarao retko koje naše 
poduzeće.

BOTME I EHRMANN D. D., ZAGKEB.

U Austro-Ugarsoj, tvornica pokućstva Bothe i -, Ehrmann 
igrale su dominantnu ulogu. Bar u koliko se tiče kvalitetne robe. 
Tvornice su postojale u Zagrebu i Beču a akcioni. radius bila-je 
čitava Monarhija. Izrađivalo se je ne samo luksuzno pokućstvo 
nego se je v/šilo kompletno .uređivanje stanova, novčanih za
voda, hotela, kavana i sličnog. Nekoliko prvorazrednih-hotela 
u Beču uredio,je Bothe i рЦ тапи,- a  tako isto i ,poznati veliki 
hotel „Excelsior” sadk wSa.voj” u ; . T rstu, ̂

, još. 1915. godine bečka tvornica prodana' je Mundusu 
tako da. je ostala; s®mo fabrika u Zagrebu. Ova je najmodernije 
uređena i ima tako izvežbano radništvo i; činovništvo da je u 
sta«j.u da up,ogled pokućstva i uređaja lokala zadovolji i najra- 
finiraniji ukus.

'I eške privredne prilike koje proživljujemo već nekoliko 
godina, naravno .da u prvom redu pogađaju poduzeća tipa Bothe 
i Ehrmann. U teškim godinama cena igra veću ulagu nego kva
liteta, pak radi toga. potrošnja luksuznog pokućstva mnogo je 
skučena. Tome mnogo doprihaša i savremeni stil jednostavr-

nosti, koji ima za posledicu da je danas mnogo pokućstva po- 
stalo nemoderno.

Pored toga carina na pokućstvo nije tako znatna da bi 
onemogućila uvoz sa strane. Pogotovu ako se uzme u obzir đa 
neke države kao Mađarska svojoj izvoznoj industriji pokućstva 
daju izvozne premije.

Da nije bilo jake državne građevne delatnosti i da se- nije 
kod uređenja nekih prostorija provodio izvesan luksus, naša 
kvalitetna industrija pokućstva bila bi još slabije prošla nego 
što je to faktično bilo. Privatna potražnja za kvalitetnom robom 
tako je neznatna da ne može da dade zaposlenje za toliki broj 
tvornica. Pogotovo što je upravo kod izrade pokućstva, obrt 
u stanju da dade robu prvorazrednog kvaliteta. Na posled- 
njim izložbama u Ljubljani, Zagrebu i Novom Sadu sa strane 
naših obrtnika bilo je izloženo takovog pokućstva, da može 
stati o bok izradi najpoznatijih fabrika.

Uzevši u obzir sve te okolnosti jasno je, da naša fabrička 
industrija pokućstva nije mogla- da poluči i odgovarajući mate
rijalni uspeh. Mnoge tvornice, neke koje su postojale već i od 
pre rata, bite su prisiljene^ da obustave svoj pogon.

Bothe i Ehrmann konstituirani su kao dioničko društvo 
godine 1910. Glavnica je iznosila milion kruna. Polovinom 1918. 
godine glavnica je povišena na 2 miliona kruna. Godine 1920. 
dionička glavnica povišena je na 6 miliona kruna. Na to j visini 
ostala je sve do 1929. godine, kad je usledilo povišenje na 6 mi
liona dinara.

Bilanca za poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1929. 1928. 1926.

Nekretnine 2.030 10.849 10.849
Strojevi 77 77 77
Ind. pruga 17 17 17
Prevozna sredstva 5 5 6
Efekti 17 17 17
Dužnici 10.979 10.037 8.588
Roba 15.587 11.364 16.293

Pasiva
Glavnica 6.000 1.500 1.500
Rezerve 260 260 260
Amortizacija 677 1.281 1.281
Prihvati' 4.300 300 300
Verovnici 17.446 28.930 32.408
Dobitak 12 4 20
Ukupna bilanca 28.834 32.409 35.899

između bilance krajem 1928. i one koncem 1929. vidi se 
bitna razlika., U aktivi, nekretnine koje su koncem 1928. iska
zane sa vrednošću od 10.8 miliona dinara iskazana su koncem
1929. godine sa samo 2 miliona. U pasivi pored povišenja glav
nice od i  .5 na 6 miliona dinara nailazimo na sniženje verovnika 
od 29 na 17.5 miliona dinara. Ako i uzmemo u obzir porast pri
hvata za 4 miliona dinara vidimo da su obaveze reducirane za
7.5 miliona. dinara, makar da je vrednost robe od 11.4 miliona 
koncem 1928. godine porasla na 15.6 miliona koncem 1929. god.

Kako su kamati znatno teretili uspeh poduzeća, Prva hr
vatska štedionica, koja je gotovo jedini akcioner i financijer, 

-odlučila je da temeljito reducira obaveze. U tu svrhu, u prvom 
■;je redu povišena glavnica od 1.5 na 6 miliona dinara, usled čega 
je  uspelo reducirati verovnike za 4.5 miliona dinara.

Bothe i Ehrmann, porea znatnog kompleksa zemljišta na 
kojem se nalazi fabrika i skladište drva, posedovala je i u Ilici, 
jednom od najprometnijih čoškova varoši, dvokatnicu. Tu je 
zgradu prošle godine preuzela Prva hrvatska štedionica za sebe 
a kupovnu cenu upotrebila za sniženje dugovanja. Na taj način 
moglo se je pristupiti znatnom sniženju obaveza. Sada naime 

:i poduzeće poseduje samo one nekretnine koje su mu potrebne
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fza fabrikaciju. čak  je postojao projekat da se jedan deo nekret
nina upotrebi za tvornicu tekstilne robe, a da se tvornica po
kućstva seli u Brod, gde je tvornica običnog pokućstva „Slavo
nije”, koja je usko povezana sa Bothe i Ehrmann. Nu od toga 
se je odustalo i izgleda da se namerava sve poduzeti, kako bi 
se iz Bothe Ehrmanna napravilo jedno veliko lukrativno po
duzeće.

Zaliha robe predstavlja znatnu vrednost. Nu tu se ne radi 
toliko o gotovom fabrikatu koliko o sirovinama. Hrastovina i 
drugo drvo koje se upotrebljava za pokućstvo bolje vrste, mora 
da leži i nekoliko godina dokle se toliko osuši ,da je zrelo za 
fabrikaciju. Usled toga i skladište drva mora da je veoma 
opsežno.

Danas kod dioničke glavnice od 6 miliona dinara sve su 
investicije tri put pokrivene vlastitim sredstvima. Tim je podu
zeću dana jedna zdrava baza.

Popravkom naših privrednih prilika, porastom naše kul
ture, koja se odrazuje i kod uređenja naših stanova, lokala i 
ureda, rasće interes za umetno i prvorazredno pokućstvo i onda 
će Bothe i Ehrmannn kao naše najveće poduzeće te struke, doći 
do pravog i punog izražaja i zaposlenja.

„TAPRED” TERETNO I AUTOBUSNO PROMETNO D. D, — 
ZAGREB

Još pre nekoliko godina bilo je teško i pomisliti da ćemo 
imati jača akcionarska društva koja će se posvetiti samo auto- 
busnom prometu. Prodiranje automobila u zabačenije krajeve 
imalo je za posledicu da danas imamo bez-broj poduzetnika, ve
ćinom manjih, koji vrše prenos putnika i robe automobilima.

Preduzeća autobranže mi poznajemo tek posle rata. Prvo 
smo ih videli u našim većim gradovima, gde su sa svojim auto- 
taksima gotovo sasvim istisnuli fiakere. Posle toga vidimo, da 
su pojedina poduzeća uvela izravne autobusne linije između po
jedinih gradova koja nisu imala odgovarujuću željezničku vezu. 
Danas imamo već autobusne putničke linije i između krajeva 
koji su inače povezani željezničkom prugom. Kod nekih naših 
željezničkih linija, usled zaobilaznog puta ili spore vožnje, auto
busni je prom et mnogo zgodniji nego željeznički.Ne samo na 
strani nego i kod nas već se železnice tuže da im autobusi prave 
oštru konkurenciju i da se opaža nazadovanje putničkog sao
braćaja.

U najnovije vreme pojavila se autobusna poduzeća koja 
vrše i prenos robe. Za sada te autobusne linije prenose samo 
denčanu robu — nije isključeno da kasnije pređu i na prevoz 
glomazne robe.

Supremacija autobusnih teretnih linija nad željeznicom leži 
u činjenici što kod autobusnih teretnih linija otpada ukrcaj i 
iskrcavanje u vagone. Prema tome kod autobusnog saobraćaja 
odpadaju dva prevoza kolima ili automobilima i dva prekrcaja 
kod željeznica. Prema tome na kraće distane manje košta pre
voz automobilima nego željeznicom. Radi toga vidimo u naj
novije vreme sve to intenzivniji automobilski teretni promet.

Razvitkom automobilskog saobraćaja na distance u prvom 
redu putničkog i robnog, imalo je za posledicu da je za odgova
rajuće odvijanje toga prometa potreban znatan kapital. To znači 
da su se i tu pojavila veća poduzeća, koja su u stanju da u 
promet stave odgovarajući prevozni materijal. U mnogim kra
jevima naše države već imamo autobusna poduzeća koja raspo
lažu sa desetak i više autobusa. A to predstavlja već jedan zna

tan investicijoni kapital.

i Koncem 1928. godine osnovano Je u Zagrebu „Tapred”
teretno i autobusno prometno d. d. Glavnica iznosi 2 miliona 
dinara, potpuno uplaćenih. „Tapred” je bez sumnje naše naj
veće autobusno poduzeće, pa se isplati posvetiti mu veću pažnju.

I Ono je osnovano na inicijativu bečke automobilske fabrike
Perl. Ona je pri tome u prvom redu išla za tim, da plasira svoje 
produkte. I kod splitskog automobilskog poduzeća u kojem grad 
Split ima dominantnu ulogu, sudeluje fabrika Perl, koja je na 
taj način osigurala prodaju većeg broja svojih autobusa. Pored 
tvornice Perl u poduzeću sudeluje i Jugoslovenska banka a 
od prošle godine i Hrvatska sveopća kreditna banka. Po tome 
poduzeće ima jedno jako zaleđe.

Tapred vrši autobusni saobraćaj u okolini Zagreba Ì po 
Hrvatskom Primorju. Tako podržaje linije Zagreb-Sàmobor- 
Novo Mesto, Zagreb-Rogaška Slatina, Zagreb-Karlovac-Plitvička 
jezera, Karlovac-Ravanagora te linije Ogulin-Senj, Sušak-Crikve- 
nica-Senj, Senj-Vrhovine-Plitvička jezera i još neke linije. Pored 
prevoza putnika i prtljaga podržaje i posebne autobuse za isklju
čivi prevoz robe.

Povezanjem tih pojedinih linija, u letu, kad je putnički 
saobraćaj intenzivan, postoje izravni autobusni spojevi između 
Zagreba i Primorja, u prvom redu Sušaka i Crikvenice. Prema 
tome Tapred podržava linije od Rogaške Slatine do mora pak je 
i po dužini linija naše najveće autobusno poduzeće.

Bilanca za prošlu godinu ovako Izgleda:
Aktiva

Gotovina
Banke
Dužnici
Troškovi osnutka 
Automobili 
Nameštaj 
Oprema
Razne investicije 
Strojevi, alat 
Prelazne stavke 
Gubitak 

Pasiva 
Dionička glavnica 
Vjerovnici 
Menice
Prelazne stavke

Ukupno

2.855.80 Din. 
33.049.20 „ 

8.028.748.70 „
300.000,— „ 
3.767.165 „

123.590 „
42.000 „
38.000 „ 

1.169.119.65 „
20.300 „ 

791.522.31 „

2.000.000 „  

5.496.608.34 „ 
6.772.942.32 „

46,830.— „ 
14.316.380.66 „

Ukupna bilanca prelazi 14 miliona. Ima kod nas i većih 
industriskih poduzeća koja ne bilanciraju sa 14 miliona dinara. 
Investicije nisu pokrivene vlastitim sredstvima. Tu je jedan 
veći nedostatak. Tuđa sredstva iznose preko 12 miliona dinara. 
Usled toga izdaci za kamatu mora da su znatni, makar i znatan 
dio poverenih sredstava nije isplaćen u gotovom nego u auto
busima. U aktivi stavka dužnika sa 8 miliona dinara nije jasna. 
Transportna poduzeća redovito nemaju većih potraživanja bu
dući da se vozarina retko kreditira.

Gubitak iznosi skoro 800.000 dinara. Za prvu godinu te
ško je očekiviti bolji rezultat. Trebalo je tek pojedine linije uve
sti, naučiti publiku, eksperimentirati, koja se linija rentira, a koja 
ne, a to sve košta teške pare. Ovakova poduzeća rentiraju se 
tek nakon nekoliko godina i radi toga mogu ih uspešno voditi 
samo ona poduzeća, koja imaju dovoljno kapitala, dotično 

kredita.

Читајте наш е анализе биланса
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А Н Ж Л  И З А  Б И Н Н С Д
Додатак „Народиом Благостањ у“

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, 17. ЈАНУАР 1931. БРОЈ 3

Садржај ;
Zagrebačka dionička pivovara i tvornica sla da — Zagreb 
„Union” pivovara d. d. — Ljubljana 
Hinka Franka, sinovi, d. d. — Zagreb 
„Saturnus” d. d. za industriju pločevinastih izdelkov — Ljubljana 
„Elektra” d. d,, na Sušaku

ZAGREBAČKA DIONIČKA PIVOVARA I TVORNICA SLADA.
ZAGREB.

U bilansi Zagrebačke dioničke pivovare i tvornice siada 
za 30. septem bar 1930. godine nailazimo na neke znatnije pro- 
mene. Investicije iskazane su sa mnogo većim iznosima nego 
što je to bio slučaj ranijih godina. Usled toga je i ukupna suma 
bilanse, koja ranijih godina nije pokazivala veće razlike, po
rasla za skoro 10 miliona dinara.

Međutim tu se ne radi o novim investicijama nego o pre
uzimaju sisačke i karlovačke pivare. Kako je poznato, Zagre
bačka dionička pivovara preuzela je pivare u Sisku i Karlovcu, 
täko da ie ona danas u Savskoj banovini jedini veći producent 
piva. Neke manje pivare, koje još postoje, imaju samo lokalno 
značenje.

Pivare u Sisku i Karlovcu preuzete su već ranije. Među
tim tek prošle godine izvršeno je i spajanje njihovih bilansa. 
Usled toga pokazuje se i porast investicija za 10 miliona dinara.

Kod koncentracije industrije piva u Savskoj banovini nije 
se dogodilo, kao u Dravskoj banovini, da je pivara oko koje se 
provodila koncentracija, koncentrirala i svu produkciju u svojoj 
pivari, obustavivši rad u preuzetim pivarama. Zagrebačka dio
nička pivovara pustila je da i dalje rade pivare u Sisku i Kar
lovcu, naravno pod njenim novim imenom. Usledilo je u prvom 
redu rajoniranje konsuma da se u pojedine krajeve dobavlja 
pivo iz one pivare koja saobraćajno najbolje leži. A naravno da 
se vodi i zajednička politika cena. Da je ista stvar provedena i 
u Dravskoj banovini, teško da bi došlo do pokreta gostioničara, 
koji ide za time, da se u Laškom koji ima staru pivarsku tradi
ciju, podigne jedna nova pivara.

Podizanje nove pivare u Laskom ako do toga uopće i 
dođe, teško da će Zagrebačkoj pivovari mnogo moći štetiti. Za
grebačkoj pivari mogla bi doći jača konkurencija samo od jedne 
nove pivare, koja bi se eventualno podigla u Zagrebu. Nu o 
tome nema danas ni govora. A ni izgledi za bližu budućnost 
nisu u tom pogledu najpovoljniji. Danas će se teško ko odlučiti 
da u kraju sa razvijenom pivarskom industrijom podiže novu 
pivaru.

Ni jedna grana naše industrije ne nalazi danas kod jav
nosti i kod odgovornih faktora па toliko malo razumevanja i 
na veće poteškoće nego pivarska industrija. Ona je u neku ruku 
„vogelfrei” . U dobrom delu naše javnosti prodrlo je uverenje, 
da mi naše vino ne možemo plasirati recimo u čehoslovačkoj 
samo radi toga jer mi radi zaštite domaćih pivara udaramo vi
soku carinu na češko pivo. Međutim da se naše vino ne može 
plasirati u većim količinama u čehoslovačkoj, niti je krivo naše 
pivo, ni čehoslovačka uvozna carina na vino, nego činjenica,

što po klauzuli najvećeg povlašćenja talijansko, grčko i ostala 
vina plaćaju jednake terete kad se uvoze u čehoslovačku kao i 
naše, a kvaliteta našeg vina ne može da podnese te iste uslove. 
Pre rata, budući da je to bilo jedno carinsko područje, moglo 
je vino iz Dalmacije i Vojvodine da eliminira sa tržišta današnje 
čehoslovačke talijanska i druga strana vina, jer ono nije pla
ćalo carine.

I za današnje niske cene vina krivi se industrija piva kao 
da i ona ne pati od teških privrednih prilika. Kad je snižena dr
žavna trošarina na vino, istovremeno je povišena i trošarina na 
žestu i pivo. A opštinama izgleda da je prepušteno slobodno 
polje da se obore na pivo. Jedna opština za drugom povisuje 
terete na konsum piva. Držimo da u tom pogledu treba jedan 
put povući granicu.

Produkcija piva zagrebačke pivovare iznosila je posleđ- 
njih godina:
1923/24 75.200 hl 1927/28 83.130 hi
1924/25 67.700 hl 1928/29 95.002 h!
1925/26 61.400 hi 1929/30 97.880 ht
1926/27 80.255 hi

Kako vidimo posle opadanja produkcije u periodu 1923/26 
došao je period porasta koji je počeo sa godinom 1926/27 i 
koji nesmetano traje i dalje. Na povećanje produkcije posle-dnjih 
godina delovala je i činjenica, da je preuzeta Karlovačka pivara. 
Kapacitet triju pivara nije naravno ni iz daleka iscrpljen. Direk
cija u svom izveštaju navada kao razlog, zašto porast produk
cije nije veći, povišenje državnih i samoupravnih trošarina, što 
je delovalo na povišenje detaljnih cena kao i kišovito leto koje 
je uzrokovalo nazadovanje konsuma u glavnoj sezoni. Rivo je 
kod nas sezonski artikal i konsum jednog vrućeg letnog dana 
za nekoliko je puta veći od konsuma jednog običnog dana 
u zimi.

Aktiva Ж  9. 1930. 30. 9. 1929. 30. 9. 1928. 30. 9. 1927.
Zgrade 10.768 7.242 7.242 6.608
Strojevi 5.252 2.853 2.853 2.85»
Inventar 1.635 1.571 1.556 1.468
Blagajna 232 284 265 653
Dužnici 18.481 16.306 14.394 13.181
Efekti 628 378 22 1.273
Zalihe 5.865 5.860 5.361 6.493

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezerve 500 450 400 350
Amort. fond 2.909 1.800 1.500 1.175
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Rezerva valoriz. 1.364 1.364 1.364 1.364
Verovnici 8.341 1.084 1.043 5.022
Akcepti 5.000 5.000 4.500 3.000
Potraž. fin. erara 1.886 — — 1.259
Dobitak 3.154 3.133 2.869 1.967
Ukupna bilansa 43.215 32.899 31.695 34.351

investicije iskazane su: zgrade sa 10.7, a sttojevi sa 5.2 
miliona i to za sve tri pivare. Međutim s obzirom da pivara ima 
i neke nekretnine i to na najlepšim mestima Zagreba, kao Lo
vački rog i Croatia-kino u ilici, stvarna vrednost nekretnina da
leko je veća. Ako po zakonskoj stabilizaciji dinara dođe do po
novne valorizacije investicija akcionarskih društava, Zagrebačka 
pivara moći će podvostručiti svoju glavnicu bez da uplaćuju 
akcionari i jednu paru.

Dužnici su porasli za samo 2 miliona, što je u vezi sa po
višenom produkcijom i jačom konkurencijom.

Poverioci su porasli od 1 na preko 8 miliona dinara. To 
je u vezi sa preuzimanjem sisačke i karlovačke pivare pak su 
se morale preuzeti i njihove obaveze. Pokriće za te obaveze na
lazi se kod povećanih investicija.

Čisti je dobitak poslednje dve godine gotovo jednak. To 
bi značilo stabilne prilike i to jednom industriskom poduzeću i 
najviše konvenira.

Poduzeće se i dalje izgrađuje. Sada se u tvornici u Za
grebu podižu nova skladišta piva, koje će imati pet spratova. 
Te nove investicije odraziće se tek u bilansi za iduću godinu. 
U vezi sa sniženjem cene električnoj struji i zagrebačka će se 
pivara priključiti gradskoj električnoj mreži.

„UNION” PIVOVARA D. D., LJUBLJANA.

Malo koja od naše industrije je toliko savršeno koncen
trirana i rajonirana, kao što je to slučaj kod industrije piva. Na
ročito u krajevima preko Save i Dunava; tu otpada pretežni deo 
proizvodnje na tri velika preduzeća, naime na zagrebačku, sara
jevsku i ljubljansku pivaru. Sva ova tri preduzeća upravo su 
konserni, koji su u toku poslednjih deset godina postepeno pre
uzeli manje pivare, čime je između ostalog postignuto i znatno 
sniženje produkcionih troškova. Sarajevska pivara preuzela je 
sve pivare koje su postojale na teritoriji Bosne, te je prodrla 
čak i do Petrovaradina, gde je preuzela i jednu tamošnju manju 
pivaru. Zagrebačka pivara preuzela je posiednjih godina pivare 
u Sisku i Karlovcu tako da dominira danas u čitavoj Savskoj ba
novini. A ljubljanska pivara „Union” je u Sloveniji jedini pro
izvođač piva, tako da ima upravo rnonopolistički položaj.

Pivara „Union” osnovana je 1909. godine tuzioniranjem 
nekolicine manjih ali poznatih pivara: I. Kosler & Co., Göss, 
Puntigam i Steinfeld za šta je dao inicijativu sopstvenik pivare
S. Kosler u Ljubljani u zajednici sa Creditanstaltom u Beču. 
1912. godine preuzeta je i pivara u Kočevju, i druga iz škofje- 
loke. 1917. godine u taj je konsern ušla i fabrika piva u Men- 
gešu, a 1924/25. godine čuvena pivara Götz u Mariboru. Ne
kako u isto vreme izvršena je i fuzija sa pivarom u Laškom. 
Kako se vidi, koncentracija je sistematski izvršena, tako da se 
je tokom vremena združilo u rukama ljubljanske pivare čitava 
produkcija Slovenije. Posle spajanja sa pivarom „Union” re
dovno je proizvodnja u preuzetoj pivari obustavljena. {Izuzetak 
čini jedino pivara u Mariboru).

Koncentracija u pivari „Union” je finansiska i trgovačka. 
Ona je od važnosti, jer baš kod pivarske industrije znatno sma
njuje produkcione troškove.

Ima još jedan razlog, koji favorizira koncentraciju: u Ne- 
mačkoj na primer, se trošarina na pivo odmerava progresivno; 
čim veća je produkcija, u toliko je veća i trošarinska stopa. 
Kako kod nas nema toga principa to će se čitava naša proiz
vodnja združiti u 5 do 6 velikih pivara.

Pošto se u Sloveniji ne oseća konkurencija drugih pivara 
(u pitanje bi mogla doći samo Zagrebačka pivara), to se je u 
poslednje vreme pojavio jedan izvestan pokret protiv monopo- 
lističnoga položaja pivare „Union”. Naročito od strane nekih 
gostioničara, koji se spremaju, da osnivaju vlastitu pivaru, koja 
bi se imala podići u Laškom, gde se, kao što smo napomenuli, 
već i ranije proizvodilo najbolje pivo.

Nova gostioničarska pivara u Laškom imaće glavnicu 
od 15 miliona dinara (toliko je naime predviđeno). To će biti 
jedva dovoljno za nabavku potrebnih investicija, ako postoji 
ozbiljna namera, da se stvori nešto moderno i veće. Osim toga 
potrebna su još i velika sredstva za finansiranje proizvodnje, za 
kreditiranje kupaca — gostioničara i nabavku sirovina.

Pivara „Union” ima pretežni deo svojih investicija amor
tiziran, a ima sem toga ogromne rezerve i jako finansijsko zaleđe. 
Ako se dakle zbilja jednog dana pojavi na slovenačkom tržištu 
pivo jednog preduzeća, koje bi nanelo ljubljanskoj pivari štetu, 
ona bi nesumnjivo stupila u borbu, koja bi mogla biti veoma 
interesantna i žučna. Ko može sprečiti pivaru „Union” da za iz- 
vesno vreme snizi cenu svog piva, pa makar i ispod cene ko
štanja, da uvede nove, po potrošača povoljnije kondicije pla
ćanja i t. d. Tako se je radilo i u inozemstvu sa takozvanim 
gostioničarskim pivarama i zašto se ovako ne bi moglo postu
piti i kod nas?

Mi smo napomenuli, da pivara „Union” radi u dvema fa
brikama: u Ljubljani i Mariboru. Od u 1929/30. godini proizve
denih 115.000 hl piva otpada na ljubljansku fabriku 79.000 hl, 
a na mariborsku 36.000 hl.

Za poslednje godine, u Slovenačkoj je proizvedeno: 
1923/24. 155.000 hl 1927/28. 90.000 hl
1924/25. 125.000 hl 1928/29. 100.000 hl
1925/26. 97.000 hl 1929/30. 115.000 hl
1926/27. 110.000 hl

Ako upoređimo ove podatke sa onima Zagrebačke pivare, 
(čiju analizu objavljujemo u ovome broju) vidimo, da Ljubljan
ska pivara nešto više proizvodi. Opadanje proizvodnje od 155.000 
hl u 1923/24. na 97.000 u 1925/26. godini ima svoj razlog u 
tome, što su u to vreme preuzete razne pivare, koje su onda 
obustavile rad. Poslednje tri godine proizvodnja je u porastu, 
za 25.000 hl odnosno za 22 od sto.

1920. godine, pivara „Union” znatno je proširila svoju 
fabriku i tom je prilikom osnovala jednu veliku i modernu fa
briku špiritusa i kvasca, u koju je svrhu preuzela Mautnerova 
preduzeća za proizvodnju kvasca u Gornjoj Austriji. Njezin ka
pacitet, odnosno kontingent, iznosi 7000 hl špiritusa, odnosno 
oko 10 od sto čitave naše domaće proizvodnje. Ni o proizvodnji 
špiritusa ni kvasca ne objavljuju se detaljni podàci; u godiš
njim izveštajima poslednjih godina samo se stereotipno napo
minje, da je proizvodnja zadovoljavajuća.

Donja tablica, u kojoj su sastavljene glavne bilansne po
zicije za poslednje četiri godine (pivara „Union” bilansira sa 
31. augustom) pokazuje razvoj preduzeća. Dobijamo sledeću 
sliku :

Račun izravnanja.

Aktiva 31. 8. 1927. 31. 8. 1928. 31. 8. 1929. 31. 8. 1930.
u hiljadama dinara

Zgrade 23.555 22.844 21.192 20.359
Strojevi 14.000 12.600 11.338 10.203
Posuđe 2.859 2.466 2.164 1.860
Inventar 942 645 693 487
Zalihe 16.591 14.642 10.745 8.745
Dužnici 24.024 22.923 18.126 18.772
Efekti 1.823 1.122 1.109 1.109
Blagajna 92 82 175 164

1
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Pasiva
Giavnica 12.000 12.000 12.000 24.000
Fondovi 33.069 33.069 34.177 22.529
Poverioci 34.537 28.757 16.783 12.529
Akcepti 1.327 741 211 —
Dobitak 2.398 1.995 2.286 2.788
Ukupno 84.138 77.583 65.546 61.602

Račun gubitka i dobitka.
Prihodi

Račun proizv. 
Rashodi

56.009 54.534 56.505 57.322

Sirovine 18.327 14.360 15.862 ' 15.427
Plate, nađn., troš. 23.531 23.175 23.545 22.269
Dažbine 9.002 12.568 12.661 14.942
Otpisi 2.817 2.504 2.222 1.969
Dobitak 2.398 1.995 2.286 2.788
Zbir rash. i prih. 56.076 54.603 56.577 57.397

Za razvoj i napredak je simpatično kretanje zbira bilansne 
sume: nalazi se u stalnom opadanju, od 84.13 miliona u 1927. 
godini na 61.60 miliona u 1930. godini, dakle za 23 miliona di
nara, iako je proizvodnja istovremeno povećana; prema 1927. 
godini za 5.000 hl piva. Ova je razlika još očiglednija, kod upo- 
ređivanja 1927/28. sa 1929/30. godinom. Zbir bilanse je u tem 
periodu manji za 16 miliona dinara, a proizvodnja prva je po
rasla za 25.000 hl. Ovo je dokaz, da je u toku poslednjih godina 
sve jače i smotrenije izvršena racionalizacija.

Finansiska situacija preduzeća je prvoklasna; bolja u op- 
šte ne može ni biti. Glavnica iznosi 24 miliona dinara, na koju 
je visinu povišena u toku 1930. godine, upotrebom rezervnih 
fondova. Ona je bila povišena za 100 od sto, od 12 na 24 mi
liona izdavanjem gratisakcija starim akcionarima. Time su re
zerve smanjene za 12 miliona dinara; prema 1928/29. god. od 
34.17 miliona na 22.53 miliona dinara. Iz toga izlazi, da su re
zerve pivare skoro jednake glavnici; i to je kod nas jedan veoma 
redak slučaj.

Po ocenu preduzeća najznačajniji je razvoj pozicije po- 
verioca. U 1927. godini oni iznose 35.8 miliona dinara; u nared
nim godinama rapidno se smanjuju, a u 1930. godini iznose 
svega još 12.5 miliona dinara. Interesantno je sledeće upore- 
đenje: u 1921 , godini sopstvena sredstva iznose 45 miliona, a 
poverioci ,dakle tuđa 35.5 miliona; tri godine docnije, u 1930. 
godini sopstvena su sredstva veća za 1.5 milion i iznose 46.5 
miliona, a tuđa svega još 12.5 miliona dinara. Pošto ima predu- 
zeće u 1930. godini za skoro 19 miliona dužnika, to znači, da 
vlastita sredstva ne pokrivaju samo investicije i proces proiz
vodnje, već da se njima finansira i jedan veliki deo prodaje. In
vesticije iznose svega 30.51 milion dinara, vrednost robe na la
geru 8.7 miliona, hartije od vrednosti 1.1 milion, tako da ostaje 
za finansiranje dužnika u visini od 18.7 miliona iznos od 6.2 mi
liona dinara.

Vidimo dakle, da je pivara više no situirana sopstvenim 
sredstvima.

Interesantno je također kretanje pozicije zalihe; od 16.6 
miliona u 1927. godini, ova se pozicija smanjila do 1930. godine 
skoro za polovinu, na 8.74 miliona dinara. Međutim, kao što smo 
videli, proizvodnja je poslednjih tri godine znatno porasla, a 
kako su istovremeno smanjeni i dužnici za skoro 6 miliona, to 
znači, da je kod povećane proizvodnje paralelno povećana i 
potrošnja, a da istovremeno i mušterije pivare brže i redovnije 
plaćaju preuzete količine piva.

U računu gubitka i dobitka iskazani su prihodi pivare u 
jednoj sumarnoj poziciji, što je veoma štetno po čitkost inače 
pregledno sastavljenih završnih računa pivare. Bruto-prihodi, u 
vezi sa većom proizvodnjom i prođom, poslednje tri godine u

stalnom su porastu. U rashodima preduzeća, pozicija sirovina 
ostala je poslednje dve godine skoro, nepromenjena, i ako je 
proizvodnja bila veća zbog pada cena hmelja, kukuruza i ostalih 
poljoprivrednih proizvoda, potrebnih za produkciju piva. ■

Pozicija upravnih troškova, piata, nadnica i t. d. ostala 
je poslednjih četiri godina skoro potpuno nepromenjena; tek ц
1930. godini manja je prema ranijim godinama za nešto preko 
jednog miliona dinara. U toku vremena troškovi, plate i nadnice 
stalno se povećavaju; ali ne smemo zaboraviti, da se u toj pozi
ciji na primer 1927. godine nalazi i plaćena kam ata na 35.8 mi
liona dinara, koja sigurno nije bila malena.

Otpisi se postepeno smanjuju: od 2.82 miliona u 192T. 
godini na 1.96 miliona dinara u 1930. godini. Dažbine su u toku- 
poslednjih četiri godine porasle za 6 miliona dinara na 15 mi
liona, zbog povišenih državnih pa i samoupravnih tereta.

Čista dobit iskazana je 1930. godine sa 2.8 miliona di
nara, a najveća je za vreme poslednje četiri godine. Podeljen« 
je na sledeći način: 1.2 miliona (5 od sto) kao dividendu akcio
narima, 10 od sto članovima Upravnog odbora, 1.2 miliona (5 
od sto) kao superdividenda, 35.000 dinara podpornom fondu či
novnika i radnika a 79.615 dinara preneto je na novi račun.

U Upravnom odboru nalaze se g. g.: J. Pogačnik, J. Lack- 
mann, Fritz Ehrenfest, Baron Götz-Okucinsky, Dr. Mirko Gra-, 
selli, Karei Kanšek, j. Kosler, Peter Kosler, j. Lavrenoić, G, 
Mautner, K. Neustadt, C. Neveklovsky, Anton Niklas, Alojzij 
Pavlin,. Andrej Šarabon, August Tosti, Dr. Fran Windischer.

HINKA FRANKA, SINOVI D. D. — ZAGREB

Preduzeće Frank d. d. ima u pogledu podizanja naše po
ljoprivrede naročitih zasluga. Za izradu kavinog dodatka po
trebna je pre svega cigorija, kao sirovina. Gajenje cigorije je 
jedna poljoprivredna grana, koje kod nas nismo poznavali.i fab
rika bi je morala uvoziti iz inostranstva. Ali kako su kod nas sve 
klimatske pogodnosti date, to je fabrika sama organizirala sa- 
đenje cigorije. Time je izbegla skupe transportne troškove, ve- 
rovatno plaćanje i uvozne carine, a istovremeno je znatno, po
mogla jednom delu našeg seljaštva. Krajevi oko Belovara, gde je 
Frankova fabrika organizovala kulturu sađenja cigorije, spadajtt 
među najbogatije naše države. Vodeći o tome računa, fabrika 
Hinka Franka ima za našu privredu gotovo veće značenje nego 
što je ima radi toga, da produkcijom kavinog dodatka dejstvuje 
umanjujuće na uvoz skupe kave.

Hinka Franka, sinovi d. d. pristupilo je prošle godine po
višenju svojeg akcionarskog kapitala od 20 na 40 miliona dinara. 
Retka su naša industriska poduzeća, koja su za ovo nekoliko 
poslednjih godina sa uspehom mogla pristupiti povišenju akci
onarskog kapitala. I to u tako znatnoj meri.

Povišenje akcionarskog kapitala kod Hinka Franka sinovi 
moglo se je provesti, jer je ona afiliacija jednog svetskog kon
cerna, kome stoje na raspoloženju sasvim druga sredstva i mo
gućnosti nego jednom poduzeću, koje bi bilo upućeno samo na 
naše domaće novčano tržište. Osim institucija javno-pravnog. 
karaktera, držimo, da je povišenje akcionarskog kapitala Hinka 
Franka bila najveća naša finansijsko-akcionarska transakcija u 
prošloj godini.

To povišenje glavnice dokazuje, da ima uprava fabrike 
pravilno shvatanje o finansiranju akcionarskih poduzeća. To će 
nam potvrditi i kretanje glavnih bilansnih pozicija, koje objavlju
jemo za 4 poslednje godine.

Dobijamo sledeću sliku:
Aktiva 1929. 1928. 1927.

u hiljadama dinara
1926,

Blagajna 523 563 102 125
Dužnici 466 3.545 20.887 5.52T
Zalihe i naprave 75.133 81.524 — —
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Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Reserve 1.124 754 694 120
Poverioci 51.470 61.926 — 2.521
Dobitak 3.528 2.952 295 271
Zbir bilanse 76.123 85.633 20.989 5.653

Samo bilanse za 1929. i 1928. mogu se međusobno upo- 
ređivati. Pošto su one ranijih godina sastavljene po drugim 
principima, to se među njima i bilansa za poslednje dve godine 
teško može povući paralela.

Vidimo, da su poverioci u 1928. godini iznosili 62 miliona 
dinara, kod sopstvenih sredstava od 20 miliona glavnice i 754 
hiljade rezerve. Tome na suprot procenjene su u aktivi zalihe i 
naprave sa skoro istim iznosom, sa 81.5 miliona dinara, dok iz
nose dužnici svega 3.54 miliona dinara. Drugim rečima, od 62 
miliona poverioca 58.5 miliona je uloženo u investicije i vred- 
nost robe, dakle skroz dugoročno. 1 ako imamo u vidu, da su 
slučajno poverioci fabrike Hinka Franka identični sa akcionarima, 
»pak nije svejedno, da li su oni sopstyenici ili poverioci predu
zeća. Tu postoje principijelne i važne razlike. Iz tog se razloga 
već u 1928. godini počelo misliti na povišenje glavnice. U 1929. 
slika bilansa je već nešto povoljnija. Poverioci su smanjeni za 
10 miliona, a  sopstvena sredstva porasla su za oko 400 hiljada 
(povećanjem rezerva) na 21.12 miliona dinara. U aktivi su sma
njeni dužnici za 3.1 milion, a zalihe i postrojenja za 6.4 miliona 
dinara. Ali ni ovo stanje ne može ostati za duže vreme; uplatom 
novih 20 miliona akcija povisiće se sopstvena sredstva na 40 
miliona dinara (bez rezerva) tako da će se moći time smanjiti 
poverioci na 30 miliona dinara, kod nepromenjene bilanse 
vređnosti zaliha i postrojenja.

Cista dobit je u znatnom porastu. Od 295.000 dinara u 
1927. godini, porasla je na 2.95 miliona u 1928. i na 3.53 mili
ona u 1929. godini. To je veoma povoljna slika; jer je pređuze- 
će u 1929. godini imalo rentabilitet od 17.5%.

Prilikom naše prošlogodišnje analize fabrike Hinka Franka 
d. d. , kritikovali smo nepreglednost bilansa; tom smo prilikom 
kazali, da ipak volimo jednu nepreglednu bilansu sa znatnim 
dobitkom, nego preglednu, a pasivnu. To isto važi i  za ovu go
dinu.

Dividenda iznosi u svim poslednjim godinama, od 1923. 
do 1929. godine 25 dinara po akciji (10%).

Preduzeće izrađuje poznate i prvovrsne kavine dodatke 
Frank, a osim toga i sladnu, raženu i kafu od smokava. Zapo- 
sluje preko 200 radnika.

„SATURNUS” D. D. ZA INDUSTRIJU PLOČEVINASTIH IZ- 
DELKOV, LJUBLJANA.

Razvitak industrije lima uzima i kod nas sve veći obim. 
Uporaba limenih kutija postaje sve veća. Da napomenemo samo 
konserviranje životnih namirnica, koje se u glavnom pakuju u 
limene kutije. A i za transport i držanje raznih tekućina, u prvom 
redu svih vrsti ulja prevlađuju limene kutije raznih dimenzija.

Izgradnjom naše carinske tarife sve se je više i više vo
dilo računa o našoj industriji limene robe, u prvom redu za iz
radu kutija. Poteškoća je u tome, što se je sirovina, naime lim, 
povlačio iz inostranstva, a za .zaštitu domaće industrije željeza 
trebalo je udariti carinu i na lim. Pogotovu na one vrste, koje 
su se i kod nas izrađivale. Vodeći računa o poskupljenju siro
vina radi zaštite industrije željeza, morala se primeniti i carin
ska zaštita na izrade od lima.

Carinjenje limenih proizvoda, u prvom redu kutija i bu- 
radi izbegavalo se na taj način, što su se u njima uvozili razna 
ulja, pak su se tako i ti artikli carinili kao etnbalaža. Međutim 
pre godinu dana tome se stalo na kraj. Limena embalaža plaća 
carinu bez obzira dali se u njoj nešto nalazi ili ne. To je dalo

nov polet industriji limene robe. Postojeće fabrike su se proši
rile, dotično uvele novu izradu artikala, koje ranije nisu -Ja* 
bricirale.

Glavni konsument naše industrije limene robe, pre svega 
limenih kutija je naša petroleumska industrija, fabrike konserva 
kao i ona preduzeća koje svoje proizvode pakuju u limenim ku
tijama. Pogotovu presudnu ulogu zauzimaju petroleumska po
duzeća.

Jedno od najvećih naših poduzeća za izradu embalaže iz 
lima je „Saturnus” u Ljubljani. Osnovan je 1921. godine kao 
Metalna i limena fabrika Emil Rajović i Komp. Dionička glav
nica iznosila je 600.000 kruna. U istoj godini glavnica se povi
šu je na pola miliona dnara. Godne 1923. glavnica se povećava 
na 1 milion dinara. Godine 1924. sledi promena naziva u da
našnje ime. U poduzeću učestvuje i Zadružna gospodarska 
banka, iz Ljubljane. Krajem 1928. se zaključuje a početkom 
1929. godine i sprovede povišenje glavnice na 3 miliona dinara.

Bilansa za 1929. {ranijih godina nije objavljen detaljni 
bilans) ovako izgleda:

Aktiva Dinara
Gotovina 60.437
Efekti 25.000
Dužnici 7,108.061
Zalihe 4,502.762
Nekretnine 4,502.762
Strojevi i inventar 6,141.720
Kancelarijski inventar 

Pasiva
179.963

Dionička glavnica 3,000.000
Rezerva 91.266
Poverioci 18,447.765
Tranzitorne st. 69.786
Dobitak 126.548
Ukupna bilansa 21,735.367

Investicije predstavljaju vrednost od gotovo 10 miliona 
dinara. Dionička glavnica od 3 miliona nije dovoljna. Dve tre
ćine investicija pokrivene su ne vlastitim nego poverenim, u pr
vom redu bančinim sredstvima. Tereti kam ata moraju radi toga 
biti znatni i absorbiraju gros profita. Verovnici iznose preko 18 
miliona a dužnici samo 7 miliona dnara.

Poduzeće se veoma lepo razvija. Narudžaba ima dosta 
pa i suviše. Naročito sa strane petroleumskih poduzeća. Samo 
što bi trebalo ojačati vlastita sredstva. Dionička glavnica za
pravo morala bi iznositi 10 miliona dinara.

Čisti dobitak iznosi 111 hiljada ili zajedno sa prenosom 
126 hiljada. Dosta maleni iznos, ako imamo u vidu da je dio
nička glavnica 3 miliona. Međutim vidimo da kamate i providbe 
predstavljaju izdatak od 2.2 miliona dinara ili dvadeset puta 
više nego što je čisti dobitak. Da bi glavnica iznosila 10 miliona, 
izdatak na kamatima bio bi za milion dinara manji. Čisti dobitak 
prelazio bi milion dinara, što bi omogućilo isplatu dividende od 
oko 8 od sto.

U najnovije vreme situacija za našu industriju limene 
robe u toliko je pogoršana, što je na zahtev Kranjske indu
strijske družbe carina na neke vrste lima znatno povišena. Time 
se poskupljuju produkcijoni troškovi. To nepovoljno deluje na
ročito što je jedna od naših vodećih tvornica limene robe usko 
povezana sa Kranjskom industriskom družbom, pak može siro
vine povlačiti uz pogodnije cene. Međutim izgleda da i uprkos 
toga sve te fabrike dobro rade. A napredkom našeg blagostanja 
najviše će da profitira industrija limene robe. Jer njegov na
predak odraziće se u mnogo većem konsumu raznih konservi, a 
to je baza za razvitak industrije limene robe. U svakom slučaju 
našu industriju limene robe čeka još znatan razvitak i pro
speritet.
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„ELEKTRA’ D. D., NA SUŠAKU.
„Elektra” d. d., na Sušaku osnovano je 1923. godine. Ono 

nema ništa zajedničkog sa istoimenim preduzećem u Ljubljani, 
koje je osnovano također 1923. godine. Po registru sušačko je 
preduzeće osnovano u cilju podizanja električnih centrala i pro
daje struje i elektrotehničkog materijala, u kojem poslu je pre
duzeće postiglo lepe rezultate. Ali moramo odmah i napomenuti, 
•da se ono nalazi tek u početku svoga razvoja.

Pre svega, „Elektra” je koncesionar Sušaka, koji snab- 
deva osvetlenjem i električnom strujom. Pošto na Sušaku nema 
svoje elektrane, sklopilo je dugoročni ugovor sa fabrikom har- 
tije, Šmith & Meynier, Sušak, koja ima sopstvenu elektranu i 
od koje kupuje struju, da bi je prodalo siišačkoj opštini i prir 
vatnim interesentima. Osim toga preduzeće ima i dugogodišnju 
koncesiju na ostrvu Krk, gde je u toku 1928/29. godine podiglo 
sopstvenu elektranu, koja je počela raditi u februaru 1929. god. 

, To je kalorična centrala, sa modernim Dieselovim postrojenjem 
bez kompresora, od 50 konjskih snaga, koja daje okretnu struju 
od 380/220 volta, 50 perioda. Cena struje za osvetlenje iznosi
10 dinara a za industrijske svrhe 6 dinara po kilovat satu. Za 
prvih deset meseci prodano je 19.000 kv. sati, a broj potrošača 
na Krku iznosio je 123.

Na Sušaku, povećao se je broj potrošača od 989 u 1926. 
godini na 1414 u 1929. godini.

Kupovina struje kretala se je kao što sledi:

1927. 1928. 1929.

Kupljeno kw. 440.365 503.475 681.072
Od toga prodato kw. 395.199 427.616 573.320
Gubitak na struji kw. 45.166 75.858 107.751

Prema tome je od ukupne kupljene struje potrošeno
1927. godini 89.75 od sto, u 1928. godini 84.93 od sto, a u 1929. 
godini 84.18 od sto.

Odhivši gubitak, otpada od ukupno prodane struje:

1927. 1928. 1929.
na grad Sušak 44.31% 35.87% 48.38%.
na ostale potrošače 55.69% 64.13% 51.62%

Interesantno je također upoređenje između svakogodiš- 
njeg porasta potrošnje struje i gubitaka (zbog neprodate struje) :

1927. 1928. 1929.
Potrošnja je porasla u %, 28.50% 18.20% 34.07%
a gubitak je iznosio 10.25% 15.00% 15.82%

Gubitak na struji ostao je dakle u 1928. i 1929. godini 
stacionaran, dok je potrošnja znatno povećana.

U 1929. godini popravljeni su vodovi i produženi do 
Drage; istovremeno se počelo i sa gradnjom nove, moderne 
transformatorske stanice na zemljištu tvornice papira, čime će 
biti potpuno obezbeđeno opskrbljivanje konzumenata električ
nom energijom.

Glavnica „Elektre” iznosi 2.5 miliona dinara, podeljeno 
na 25.000 akcija à 100 dinara. U 1930. godini odlučeno je povi- 

: šenje na 3.5 miliona dinara, putem nove emisije od nominale 1 
milion odnosno 10.000 akcija, sa pravom na dividendu počev od 
1931. godine. Starim akcionarima ponuđene su akcije u razmeri 

. 5 : 2  uz emisioni kurs od 112 dinara, a novim akcionarima po 
140 dinara po komadu. Sušačka opština učestvuje u glavnici sa 
oko 40 od sto.

Glavne bilansne pozicije za poslednje tri godine daju 
sledeću sliku :

"‘5 “Ђ. Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1629.

u hiljadama dinara
Blagajna 15 28 53
Dužnici 766 687 1.014
Postrojenja 1.256 1.169 1.099
inventar 174 141 138
Strujomeri 297 311 *539
Roba 458 457 682
Elektrana na Krku — 848 923
Zbir aktive 3.246 3.644 4.252

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500
Rezerve 65 300 520
Poverioci 423 599 986
Dobit 253 235 245

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi *

Plate i nadnice 393 461 564
Troškovi i najamnina 378 342 570
Porez 167 250 297
Otpisi 183 331 456.
Kamati — — 18
Dobit — 253 253 245

Prihodi
Struja i strujomeri 1.212 1.381 1.759
instalacije i roba 137 214 393
Kamati 21 18 —
Zbir rashoda ili prihoda 1.376 1.620 2.153

Zbir aktive porastao je u toku poslednjih tri godine za 
milion dinara na 4.25 miliona, zbog novih investicija —  elektrane 
na ostrvu Krku.

Glavnica je ostala nepromenjena, ali su se rezerve znat
no povećale — od 65.000 u 1927. godini na 520.000 u 1929. go
dini, tako da iznose sopstvena sredstva 3.2 miliona dinara. I po- 
verioci su znatno porasli: za 100% prema 1927. godini odnosno 
na 986.000 dinara. Prema tome premašaju sredstva „Elektre”
4 miliona dinara, koji su podeljeni, kao što to pokazuje gornja 
tablica, pod aktivom. Sve su investicije, postrojenja, inventar i 
roba pokriveni sopstvenim sredstvima, a dužnici su finansirani 
poveriocima. Ovakvo je stanje veoma povoljno. Pod pozicijom 
dužnika biće verovatno potraživanje od opštine, pošto se struja 
privatnim mušterijama ne prodaje na dužu veresiju, a poverioci 
biće krediti, koje je preduzeće primilo kod opštinske štedionice, 
baš na osnovu tih svojih potraživanja.

Interesantan je pogled na račun gubitka i dobitka. U po
ziciji troškovi i najamnina se nalazi cena, plaćena za kupljenu 
struju; njoj odgovara u prihodima pozicija struja, koja pokazuje 
bruto prihode od prodate struje; prema 1927. godini, oni su po
rasli za preko 540 hiljada dinara. Jako povećanje pokazuju otpi
si: od 183.000 dinara u 1927. godini oni su iznosili u 1929. godi
ni 456.000 dinara.

Od instalacija i prodaje električnog materijala prihodi 
su u 1929. godini iznosili 400 hiljada dinara.

Dobit se iskazuje sa 235.000 dinara skoro nepromenjeno 
za ove tri godine. Na ime dividende plaćala je „Elektra” 8% u 

i 1929., kao i sve ranije godine.
U upravi se nalaze g. g.: Ante Švrljuga, S. Sulcalić, Ante 

I Sablić, Dr. Đuro červar, eFrdo Godina, Josip Premrou sen., Dr. 
j  Vinko Mikulić, Dr. ing. Nikola Pšenica, Ing. Vilmar Gatti, Božo 
I Petrić, Miroslav Kolacio.

Читајте наше анализе биланса



„Elektra“ d. d. na Sušaku
Račun razmjere na dan 31. dee. 1929. god.

Aktiva Pasiva

Dinara ■ Dinara

Blagajna 53.897.01
!

Dionička glavnica 2,500.000,—

Dužnici 1,014.210.19 Pričuvna zaklada 520.000,—

Postroj 1,099.934,— Verovnici 986.393.36

Inventar 138.459,— Nepodignuta dividenda 80.—

Strujomeri 339.982,— Donos dobitka iz 1928. g. 218.92

Roba 682.088,—
■

Čisti dobitak 1929. g. 245.385.92

Munjara Krk 923.508,—

Ukupno 4,252.078.20 Ukupno 4,252.078,20

Račun gubitka i dobitka аа dan 31. dee. 1929. god.

Rashodi Prihodi

Dinara
i
1
i Dinara

Beriva i nadnice 564.773,— Donos dobitka iz 1928. g.!. 218.92

Troškovi i najamnina
j

570.789.09 Struja i strujomeri 1,759.775.92

Porez 297.533.94 instalacije i roba 393.082.76

Kamati 18.056.44

Otpisi od postroja, inventara, strujomera

i investicija u Krku 456.320.29

Donos dobitka iz 1928. g. 218.92

Čisti dobitak 1929. g. 245.385.92

Ukupno 2,153.077.60

N A D Z O R N I  O D B O R

Ukupno 2,153.077.60-



A H A Л И З А  Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благогтању“
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Садржај:
Jugoslavensko dioničarsko društvo Georg Schicht — Zagreb-Osijek 
„Granum” трговачко дионичко друштво — Загреб 
Друштво за електротехнику и фабрика кабела a. д. — Загреб 
jugoslavensko Burko d. d. — Zagreb
Društvo za osiguranje i reosiguranje „Triglav” d. d. — Zagreb

JUGOSLAVENSKO DIONIČARSKO DRUŠTVO GEORÜ 
SCHICHT -  ZAGREB-OSIjEK

Georg Schicht je svetsko poduzeće za fabrikaciju sapuna, 
margarine i kozmetičkih artikala. Ima tvornice u mnogim dr
žavam a centralne Evrope a usko je povezano sa velikim holand- 
skim konsernom margarine i sapuna. Centrala je poduzeća u 
Aussigu u čehoslovačkoj. Jugoslavensko Georg Schicht je afi- 
lijacija tog velikog konserna. Društvo je protokolirano u Zagre
bu, dok se njegove fabrike nalaze u Osijeku.

Pored konserna Georg Schicht u Jugoslavenskom d. d. 
Georg Schicht zastupane su i Srpska i Jugoslovenska udružena 
banka te po dva njihova predstavnika sede u upravnom odboru.

Fabrikati Georg Schicht bili su u pretežnom delu naše dr
žave poznati još od pre rata. Naročito sapun sa markom „jelen” 
bio je opšte poznat i u našim krajevima koji su bili tada sastavni 
deo bivše Monarhije. Prva veća reklama, u našim krajevima, 
koja je sistematski forsirala i propagirala jedan artikal, bila je 
ona Georg Schicht iz Aussiga. Pojedina sela najprvo su bila po
plavljena Schichtovom reklamom, naročito slikama za decu. On
da su dolazili agenti koji su svakom gazdinstvu besplatno davaii 
komad sapuna „Jelen”. A tek onda je dolazio trgovački putnik 
i zastupnik, koji je obilazio trgovce. Za nekoliko meseci u po
jedinom kraju nije se moglo dobiti drugog sapuna no Schich- 
tovog. Kad je došao raspad bivše Monarhije, Schicht iz tvornice 
u Aussigu nije mogao više tako lako da snabde svoja stara 
tržišta u Jugoslaviji, niti da osvaja nova. U tome ga je pre- 
čila i sama carinska tarifa.

Trebalo je pristupiti fabrikaciji u samoj zemlji. Tako je
1921. godine osnovano Jugoslavensko d. d. Georg Schicht. Glav
nica je iznosila 6 miliona dinara. U prvo vreme nije se pristupilo 
podizanju vlastite tvornice već je uzeta u zakup Prva osječka 
tvornica sapuna i u njenim prostorijama uređena je fabrikacija.

Georg Schicht je imao i tu prednost, da svoje artikle nije 
morao tek da uvodi. Oni su bili uvedeni već dugi niz godina, i 
Radi toga je tvornica mogla odmah početi raditi u velikim di
menzijama. A kako je raspolagala sa dovoljnim finansijskim sred
stvima, uspela je da veoma brzo eleminira znatan broj konkure
nata. Naročito su stradala manja poduzeća, koja su se bila znat
no umnožila za vreme rata  i u prvo doba posle rata. Danas kao 
gotovo u nijednoj našoj branši, u industriji sapuna i srodnih 
artikala ide se ka koncentraciji u par jakih poduzeća.

Godine 1928. zaključuje se povišenje glavnice od 6 na 8 
miliona dinara i to radi preuzimanja Prve osječke tvor
nice sapuna. Prema tome je Georg Schicht konačno metnuo ruke 
i na onu fabriku, koju je bio uzeo u zakup. Naravno da su u 
međuvremenu bile izvršene i znatne investicije, jer je fabrika 
znatna bila proširena.

Poduzeće se povoljno razvija. Prvih je godina plaćalo di-

j videndu 5 % . Za 1924. godinu usled opšte krize u znatnom delü 
države, nije isplaćena dividenda. Godine 1926. i 1927. plaća se 
6% dividende. Za 1928. godinu isplaćena je dividenda od 12 a 
1929. godinu od 14%. Prema tome je razvitak u najnovije vreme 
vanredan.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1929. 1928. 1927. 1926.

Zemljište 660 660 538 —

Zgrade 7.872 7.875 5.951 6.489
industrijski inventar 12.085 11.793 11.294 9.986
Zalihe 12.826 14.174 10.532 8.522
Blagajna 517 726 1.097 643
Efekti 157 7 4.807 —

Dužnici 12.683 11.433 11.127 12.872
Pasiva

Glavnica 8.000 8.000 6.000 6.000
Rezerve 769 707 90 54
Amortizacioni fondovi 11.599 9.988 6.691 4.553
Verovnici 21.758 25.392 30.519 32.708
Akcepti 1.000 1.000 1.000 400
Dobitak 3.377 1.239 1.047 773
Ukupno 46.762 46.669 45.349 44.489;

Investicije su iskazane sa 20 miliona dinara. Amortiza-'
cijoni fond iznosi 11.5 miliona. Prema tome neto vrednost inve
sticija iskazana je sa 8.5 miliona. Toliko iznose i vlastita sred
stva. Po tome je poduzeće u odličnom položaju da za investicije 
ne treba nikakvih kredita. To je prvi uslov za zdrav razvitak 
jednog industrijskog poduzeća.

Dužnici i zalihe bili su krajem 1929. godine na istoj vi
sini. Oni su u glavnome pokriveni verovnicima i akceptima. To 
je opet jedan zdrav preduslov za prosperitet jednog industrij
skog poduzeća. Samo roba i potraživanja komitenata mogu hiti 
pokrivena kreditima liferanata, novčanih zavoda ili matice po
duzeća.

Čisti dobitak u 1929. godini vanredno je porastao. On iz
nosi preko 3 miliona dinara, što bi odgovaralo ukamaćenju od 
40 od sto dioničke glavnice. A to je retka pojava kod naših in
dustrijskih poduzeća. Pogotovu što se tu ne radi o poduzećima 
osnovanim još pre rata, kod kojih bi pretežni dio glavnice bio 
uplaćen u zlatnim krunama. Čisti dobitak u 1929. godini je za 
dva i po puta veći od dobitka u 1928. godini. A i taj je već bio 
znatan. Pored toga amortizacija je veoma znatna. Daleko veća 
nego što odgovara stvarnom smanjenju vrednosti zgrada i stro
jeva, što je dokaz velike predostrožnosti.

Verovnici su u konstantnom opadanju. Od 33 miliona 
koncem 1926. na 22 miliona dinara koncem 1929. godine. To 
znači, da poduzeće sve više i više uspeva da samo stvara finan- 
sijska sredstva, potrebna za vođenje poslova. Pored povišenja 
glavnice tome mnogo doprinosi i forsirana amortizacija.
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Efekti su krajem 1§27. godine bili znatni; kasnije su skoro 

potpuno nestali, ali su koncem 1929. godine opet nešto porasli. 
To je u vezi prvo sa fuzijom sa Prvom osječkom tvornicom sa
puna, čije je akcije u glavnom imao sam Jugoslavenski Georg 
Schicht i prošle godine u vezi sa upisom akcija Agrarne banke.

Jugoslavensko d. d. Georg Schicht pored sapuna „Jelen” 
stavlja kod nas u promet prašak za pranje „Radion” i kosme- 
tičke artikle Elida. Pod tim imenima poznati su u čitavoj dr
žavi, jer malo koje poduzeće vodi takovu reklamu kao Georg 
Schicht.

„GRANUM“ ТРГОВАЧКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО, ЗАГРЕБ

Међу домаћим подузећима, који се баве извозом жи- 
тарица ван сваке je сумње, да je највеће „Гранум“ трго- 
»ачко д. д. у Загребу.

Основано je 1919. године од кеколико познатих трго- 
ваца житарицама и Југословенске банке као главног фи- 
нансијера, и ако су и остали оснивачи финансиски одличчо 
фундирани. Али житарски посао тражи знатна средства и 
ради тога било je веома згодно, добити јачи ослон на једну 
домаћу велику банку.

Централа je била у Осијеку a филијале у Загребу л 
Сомбору. Дионкчка главница износила je 6 милиона круна. 
Године 1920. она je повишена на 12 милиона круиа, a I 922. 
године претворена je у 3 милиона дииара.

„Гранум“ поред интензивног извоза, нарочито у Ау- 
етрију и Италију, где je имао сталну клијентелу, много je 
радно н у самој земљи. Нарочито je бригу посвећивао та- 
ксзваним пасивним крајевима, у првом реду Далмацији и 
Приморју, као и Словенији где je имао властите заступнике, 
агенте или афилирана подузећа.

Године 1920. проширује се подузеће у том правцу, да 
je набавило све акције Доњо-Михољачког парног млина, a
1927. год. загребачког Отпремничког и складишног д. д. Са 
млином je у прво време прављен одлкчан посао. Млин je био 
мањих Димензија, није имао великих режија na je могао ус- 
лешно радити и онда, кад су велики млинови радили са де- 
фицитом. A како му je стајала на расположењу велика про- 
дајна организација Гранума,, није било потешкоћа, да се 
нађе пласман за читаву продукцију. A код млинова успех je 
могућ једино онда, ако je читав капацитет трајно иско- 
ришћеи.

Биланса за 4 последње године овако изгледа :
Актива 1929. r. 1928. г. 1927. г. 1926 г.
'Имобилија 960 1.360 1.360 1.360
Инвентар 36 36 36 36
Благајна 688 656 1.319 618
Ефекти 1.599 1.625 1.625 725
Роба 2.584 1.150 2.659 3.358
Дужници 10.405 11.441 10.962 9.624
Римесе 100 650 ------
Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резерве 650 600 550 500
Резерва за порезе 100 100 100 100
Акцепти 5.000 6.000 8.450 3.600
Повериоци 7.174 6.300 6.157 8.150
Добитак 332 368 354 369
Укупна биланса 16.275 16.370 18.613 15.722

Властита средства покривају све инвестиције као и 
ефекте афилираних подузећа. И преко тог износа остаје 
прометни капитал од 2 милиона динара. Кредити се црпе у 
главном само у оној мери, уколико се даје кредита купцима. 
Према томе одношај властитих и поверених средстава je 
надасве здрав и повољан. Поготову јер се ту ради о једном 
трговачком подузећу животних намирница, које ради крат- 
корочним кредитима.

Пословии ycnećH задовољавају. Чисти je добитак lioil- 
стантно преко 300.000 динара што омогућује исплату диви- 
денде од 10 од сто.

Наравно да ће на развој „Гранума“ деловати појава 
Извозног друштва. У првом реду код извоза. Временом 
можда и код трговине у самој земљи. Међутим Гранум има 
тако залеђе a управа се налази у тако искусним и вештим 
рукама, да ако се ма које житарско подузеће буде и даље 
одржало на замерној висни, онда ће то бити у првом реду 
Гранум.

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХИИКУ И ФАБРИКА КАБЕЛА 
A Д. — ЗАГРЕБ

Међу наше индустрије које се налазе у знатиом раз- 
витку и којима je осигурана много вепа будућност, спада 
у првом реду електротехничка индустрија.

Ми се тек иалазимо на почетку електрификације. Веће 
иисталације добили смо тек у последње време. A већи про- 
јекти електрификације тек се остварују. Сви знаци кажу на 
то, да ће управо електрификација знатно да се проширује. 
У Словенији са једне стране шири се електрана у Фали no 
северним крајевима дравске бановине a продире и у савску 
бановину, a  са друге стране банска електрична централа у 
Велењу и код Завршниде иду за тиме, да постану центар 
за електрификацију претежног дела средње и јужне Сло- 
веније.

У савској бановини прошле године изведен je спој 
централе у Загребу и Карловцу као и електрификација свију 
вароши и села која леже на том терену. Ове године се вод 
продужује до Копривнице a у пројекту je његово проду- 
жење све тамо до Осијека. Са друге стране имало би се ићи 
пиз Саву до Сиска и Брода. Удружени рудници и талионице, 
код којих je интересиран белгијски капитал имају намеру, 
да уз помоћ француског капитала подигну једну велику ка- 
лоричну централу на једном од својих угљенокопа и да узму 
у своје руке електрификацију савске бановине. Поред тога 
како већ рекосмо, са северо-запада продире и Фала и већ 
je у Вараждину и Чаковцу.

Приморска бановина студира питање електрифика- 
ције већег дела свог територија. A купња многих град- 
ских електричних централа у Војводини no страним концер- 
нима сигурно има за циљ подизаше иових калоричних цен- 
трала и дистрибуцију енергије no свим већим местима Вој- 
водине,

Подизање индустрије повлачи за собом проширење 
електротехничке индустрије, јер су данас готово све инду- 
стрије уређене на електрични погон. Поред тога подизаше 
електричних централа и 'у нашим мањим градовима и ва- 
рошима има за последицу знатан пораст потрошње арти- 
кала електро-техничке индустрије.

До npe кратко време ми смо сав електротехнички ма- 
теријал повлачили из иноземства. Велике светске фирме за 
електротехнику имају код нас своја афилирана подузећа шш 
своја заступства преко којих врше продају. Како на арти- 
кле електротехничке индустрије није била ударена висока 
царина, нијс се могло ни помислити на већи развитак до- 
маће фабрикације. Према томе ми смо увозили не само ра- 
зне електротехничке апарате него и све врсти жице која 
служи за каблове. И то не само за електротехнику него и 
за потребе телеграфа и телефона.

Изменом у царинској политици ситуација се мења. 
Мало no мало приступа се фабрикацији артикала електро- 
техничке индустрије, у првом реду разних врсти каблова. 
Тако смо мало no мало добили и неколико индустрија за 
електротехнику, нарочито фабрикацију каблова.

Друштво за електротехнику и фабрика кабела осно- 
вано je 1925. године no братиславској фабрици кабела и Ве- 
лико-бечкеречкој фабрици шећера. Творница je у прво време
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радила у Великом Бечкереку у некретнинама фабрике ше- 
ћера. Међутим брзо се дошло до сазнања, да Велики Беч- 
керек није погодан за једну такву индустрију. Kako je у исто 
време Загребачка творница бачава обуставила своју про- 
дукцију, купљене су шене некретнине у Загребу и у њима ie 
уређена творница каблова. Она данас запослује преко 100 
радника и у непрекидном je порасту и проширењу. Дио- 
ничка главница, која je износила 1 милион динара, прошле 
je године повишена на 3 милиона и потпуно уплаћена.

Фабрика за сада продуцира жице за изолирање, каб- 
лове, материјал за изолирање и цеви. Постепено се мисли 
прећи и на производњу других артикала електротехничке 
индустрије. Незгодно je за развитак електротехничке инду- 
егрије, што држава готово сву потребу на електротехнич- 
ком материјалу повлачи из Немачке на рачун репарација. 
За пар годииа, кад престану репарације у натури, ситуација 
електротехничке индустрије и у том погледу биће повољ- 
нија. Потрошња електротехничког материјала биће много 
већа поготову што ће до тог доба и електрификација знатно 
да се унапреди. Наравно да ће онда подузећа која су већ ту, 
имати боље предуслове за развитак од подузећа, која he се 
тек онда оснивати.

Биланса за 1929. годину (ранијих година није об-
јввљена) изгледа овако :

Актнва 1929. г.
Некретнине 6.001
Стројеви и уређај 4.935
Намештај 77
Благајна 103
Дужницк 4.542
Роба 5.075
Губитак из 1928. год. 836
Пасива
Главница 1.000
Амортизација 1.582
Веровници 18.942
Добитак ß l

Иивестиције билансираке су са 11 милиона динара. 
Ако одбијемо фонд амортизације, остаје 9.5 милиона. Дио- 
ничка главница износи 1 мил. По томе 8.5 милиона инвести- 
ција ишло je преко веровника. И после повишења дионичке 
главнице на 3 милиока гро инвестиција иде на рачун ве- 
ровника. A нове инвес-тиције врше се још увек.

Ранијих година радило се je са губитком. Подузеће 
oj тек изграђивало na није ни чудо. Међутим године 1929. 
већ je получен чисти добитак од 61 хиљаде динара.

Загребачка фабрика кабела свакако ће играти видну 
улогу у развктку наше електротехничке индустрије и време- 
ном ће се развити у подузеће већих димензија.

Међутим, одржана je 6. децембра 1930. године ван- 
редна главна скупштина акционара, која je одлучила, да се 
губитак, који je остао крајем 1929. год., no одбитку добити 
у тој години, a у износу од дин. 775 хиљада динара елими- 
нира одговарајућом редукцијом деоничке главнице. Према 
томе, предузеће у биланси нема више губитка, и ако се ! 
у 1930. години искаже добит, онда се може приступити и ј 
шаћању; дивиденде. ј

JUGOSLAVENSKO BURKO D. D. — ZAGREB.
Jugoslavensko Burko je afilijacija bečke firme Schrauben- 

und Schmiedewarenfabrik A. G. Brevillier & Co., Wien.
Ono se bavi plasiranjem produkata svoje centrale u Ju

goslaviji. U prvom redu dolaze u obzir šrafovi kao i šrafovska 
roba. Prema tome ona je poduzeće koje se bavi uvozom pro
dukata industrije željeza. Kako i kod nas ima nekoliko tvornica 
šrafova i kako i neke fabrike koje izrađuju željeznu robu izra
đuju i neke vrsti šrafova, konkurencija domaće i strane produk
cije bila je veoma oštra. Kad je pred nekoliko meseci povišena 
uvozna carina na neke vrsti šrafova, situacija se je izmenila u

korist domaće produkcije. Međutim kako ona poduzeća iz ino- 
stranstva, koja su u Jugoslaviji imala znatan plasman svojih 
produkata, nisu htela tako lako da izgube to tržište, išla su i 
ona sa cenama na niže. U poslednje vreme inozemstvo je kod 
nas plasiralo šrafove uz takove cene, da se je moglo govoriti
o dumpingu. I domaća produkcija je na puna usta govorila o 
stranom dumpingu, naročito sa strane poduzeća koja u Jugosla
viji zastupa Jugoslovensko Burko i tražili su naročite zaštitne, 
mere i povišenje carinske tarife.

Schrauben- und' Schmiedewarenfabrik A. G. Brevillier & 
Co i Urban & Söhne, obe iz Beča, a čije je produkte plasiralo 
Jugoslavensko Burko, vodeći računa o povišenju carine na nji
hove produkte kao i na agitaciju koja se provodi protiv plasi
ranja njihove produkcije, .odlučili su da svoju jugoslavensku 
afilijaciju pretvore u industrijsko poduzeće. Naime glavni dio 
artikala koje su oni do sada plasirali u Jugoslaviji imao bi se iz
rađivati u samoj zemlji.

Tako se je u jeseni prošle godine pristupilo studiranju 
planova o podizanju jedne velike i moderne fabrike šrafova i 
šrafovske robe. Još o Božiću se je držalo da će se ta fabrika 
podići u Karlovcu ili Osijeku, koji su gradovi nudili naročite 
pogodnosti. Postojala je i ideja da se prekupi i proširi jedna već 
postojeća fabrika šrafova. Pred nekoliko dana jugoslavensko 
Burko kupilo je većinu akcija Novosadske fabrike šrafpv.a i 
gvozdene robe d. d. Dionička glavnica ovog u 1925. godini 
osnovanog poduzeća, iznosila je 500.000 dinara. Godine 1928. 
zaključeno je povišenje na 3 miliona dinara.

Prema tome je otpala ideja podizanja jedne nove fabrike, 
; Postojeća u Novom Sadu znatno će se proširiti i izgraditi, tako 
i da će moći da sama izrađuje gotovo sve one artikle, -koje je 
i jugoslavensko Burko do sada povlačilo od svojih matičnih' pd- 
S duzeća u inostranstvu. Novi Sad, koji već ima nekoliko jačih 
I metalurgičnih fabrika dobiva time jednu novu, koja će se vre- 
' menorn razviti u poduzeće jačih dimenzija. Kako su već posto

jeće naše fabrike šrafova i slične robe u stanju, đa pokrivaju 
čitavu domaću produkciju, dolazak jednog novog i jakog pro
ducenta znatno će otežati njihovu situaciju. Protiv strane kon
kurencije lakše se je boriti, dok ona svoje proizvode izrađuje 
na strani. Mnogo je teže, ako ona prelaze u ofenzivu i pristupe 
produkciji u samoj zemlji. Obzirom na tehnička iskustva ova
kvih poduzeća, njihova finansijska sredstva i veze, oni su u ve
ćini slučajeva kadri da produciraju jeftinije nego čista domaća 

! poduzeća, koja ni u tehničkom a mnogo puta ni u finansijskom
I pogledu nisu dorasla stranoj konkurenciji. Pogotovu ako je ta 
j konkurencija preskočila carinsku barijeru i etablirala se u samoj 
j zemlji.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1929. 1928. 1927. 1926.

Imobilija 1.040 1.040 1.040 1.051
Inventar 186 212 224 246
Roba 7.409 9.325 6.780 8.105
Blagajna 294 54 3 33
Dužnici 2.746 1.886 2.224 3.512
Efekti 16 16 16 90
Menice 9 36 — —
Gubitak 65 71 76 73

Pasiva
Glavnica 250 250 250 250
Verovnici 11.500 12.103 10.111 12.859
Rezerve 3 3 3 3
Razno 13 295 — :. —
Ukupna bilanca 11.767 12.652 10.365 13.112

bilanca je tipični primer bilanca onih poduzeća, koja su 
. afilijacije stranih industrijskih konserna. Dionička glavnica ne 
i igra znatnu ulogu, jer ovde dominiraju verovnici. To su pptra- 
j živanja centrala za dobavljenu robu. Kod aktive dominira roba 
i  i dužnici već prema tome dali poduzeće podržava i vlastito 
; skladište ili pak joj njezina inozemna centrala izravno dostavlja 
; traženu robu.
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Proširenjem delokruga, preuzimanjem same fabrikacije, 

bilansa znatno će se izmeniti. investicije će porasti. Prvo radi 
nabavke nekretnina i strojeva novosadske tvornice, a drugo radi 
proširenja same fabrike. Pored toga i zaliha robe kao i materi
jala biće onda kad se vrši fabrikacija, mnogo veće, nego što su 
sada kad se povlači roba direktno od centrale.

Savezno time povećava se i ukupna suma bilanse. Kod 
pasivnih pozicija zavisi porast od toga, dali će se i u kojem 
iznosu pristupiti povišenju glavnice, dalje kako će izgledati po
zicija verovnika. Ako se ne pristupi povišenju glavnice, onda će 
pozicija verovnika znatno porasti, jer će morati centrala stav
ljati na raspoloženje i veće iznose gotovine, dok sada dolaze 
potraživanja samo od liferovane robe. Ukoliko naravno Jugo
slavenski Burko ne bude radio sa samostalnim bankarskim kre
ditom, eventualno i uz garanciju bečke centrale.

Povišenje uvozne carine je i ovdje pokazalo, da ono 
mnogo puta ima za posledicu, da strana industrijska poduzeća, 
koja su prodavala veće količine svoje proizvodnje u našoj zemlji, 
podižu vlastite tvornice.

DRUŠTVO ZA OSIGURANJE 1 REOSIGURANJE „TRIGLAV" 
B. D. — ZAGREB

„Triglav” je jedino osiguravajuće društvo, koje je u Ì929. 
godini povisilo svoju glavnicu, od 6 na 10 miliona, uplatom novih 
8000 akcija à 500 dinara. Kod prilika, koje su vladale 1929. go
dine a koje vladaju i danas na našem efektnom tržištu bilo bi 
teško plasirati nove akcije za 4 miliona dinara; ali kako su kod 
.„Triglava” zainteresirani strani kapitali i osiguravajuća društva, 
pre svega če'noslovačka, ruska, danska i engleska, to kod ovako 
odličnih porodičnih veza zbilja nije bilo teško novu emisiju pot
puno plasirati.

Mi smo i prilikom analiziranja bilansa „Triglava” za 1928. 
godinu, u „Narodnom Blagostanju” br. 27. od 10. avgusta 1929. 
godine, strana 444, naše čitaoce pobliže upoznali sa inostranim 
interesima, koji u tom društvu učestvuju i tom prilikom ukazali 
na usku vezu sa „Salamandrom”, dansko-englesko-ruskim osi
guravajućim društvom, koje i u Parizu podržava razgranat posao.

„Triglav” je osnovan 1921. godine sa glavnicom od 4 mi
liona, koja je u 1923. godini povišena na 6 miliona. Zadatak mu 
je vršenje osiguravajućeg posla, posrednog i neposrednog ali 
»amo u elementarnoj grani. U prvom početku izgleda, da je bio 
posao transportnog osiguranja specijalitet „Triglava” ; to je i 
razumljivo, jer je u prvim posleratnim godinama bilo transport
no osiguranje jedan veoma lukrativan posao. Međutim, u po- 
slednjim godinama prilike su se iz osnova promenile, i mi ćemo 
malo niže pokazati, da su gubitci baš u tome poslu dali po
voda, da ga društvo potpuno napusti i da obrati veću pažnju 
drugim granama.

Kod osiguravajućih društava je račun gubitka i dobitka 
mnogo interesantniji no sam završni račun. U donjoj tabeli do
nosimo glavne njegove pozicije za poslednje tri godine, koje 
daju sledeću sliku:

L Račun gubitka i dobitka.

4.924 4.332 4.764
168 142 223
367 124 348

— ■ 13 67
78 59 —

13

7.627
2.303

21.796

912
1.156

311
342

2.367

3.798

40.629

Rashodi

Odelenje požara
isplaćene štete 
isplaćene provizije 
premijske rezerve 
rez. za nerešene štete 

Odelenje transporta 
iplaćene štete 
isplaćene provizije 
rezerve 

Ostale male branše 
isplaćene štete 
isplaćene provizije 
premijske rezerve 
rezerve za nerešene štete

1927. 1928.
u hiljadama dinara

13.522
7.084
6.855
2.053

15.399
1.240
5.008

1.531
247
531
459

13.910
7.725
7.727
2.333

4.242
265
912

1.575
331
318
340

1929.

13.231
7.161
7.262
2.353

1.358
90

892

986
597
648
642

, Upravni troškovi 
i Porez 

Razni otpisi 
Dobitak 
Kursna razlika

Prihodi
prenos dobitka iz ranije godine 36 —

Odelenje požara
prenos premijske rezerve 7.504 6.855
prenos rez. za nerešene štete 2.080 2.053
neto-premije 22.126 24.146

Odelenje transporta
prenos rezerve 8.720 5.008
neto premije 13.307 1.170

Ostala mala odelenja
prenos premiske rezerve 493 531
prenos rez. za nerešene štete 481 461
neto-premije 1.566 1.756

Razni prihodi
kamati, najamnine i dažbine 2.574 2.955

Gubitak 578 —
Zbir prihoda i rashoda 59.473 44.938

Iz tog upoređenja primećujemo, da je volumen poslova po
slednjih godina u stalnom opadanju: zbir rashoda ili prihoda, 
koji je još u 1927. godini iznosio skoro 60 miliona dinara, opao 
je u 1928. godini na 45 miliona a u 1929. godini na 40 miliona. 
Smanjenje za 20 miliona u toku od tri godine nije mala stvar 
i ona ima koliko duboke toliko i potrebne razloge. Poslovi sa 
inostranstvom pokazali su se kao nerentabilni i suviše riskantni, 
i gubitci, koji su iz tog posla nastali, uputili su upravu „Triglava” 
na rigorozno čišćenje i preorijentaciju u pogledu u ulaženje u 
nove poslove. To se preko noći ne može izvesti i zbog toga mo
ramo kod ocene završnih računa imati u vidu, da je baš period 
1927.— 1929. godine period sanacije i preorijentacije.

Poslovi u pojedinim granama izgledali su ovako i 
Osiguranje protiv požara 
Godina Premije Stete

1927. 22,126 13.522
1928. 24.146 13.910
1929. 21.796 13.231

Premije kao i štete naznačene su neto, to jest po odbitku
iznosa koji pripadaju reosiguraču (to važi i za sve ostale grane). 
Vidimo da je u 1928. godini odnos između plaćenih šteta i na
plaćenih premija bio najpovoljniji ,naime 57.9%, a da je 1929. 
godina ipak bila nešto povoljnija od 1927. Uprava sama podvlači,, 
da je u 1929. ukinula nekoliko požarnih inostranih ugovora, zbog 
čega je i prihod od premija znatno smanjen. Svakako treba na
pomenuti, da se odnos šteta prema premijama u prosečnoj vi
sini od 60% sm atra kao normalan.
Osiguranje transporta
Godina Premije Stete šte te  и %

1927. 13.307 15.399 115.7
1928. 1.170 4.242 362.5
1929. 1.156 1.358 117.4

Ova mala tablica pokazuje, da je to jedna grana veoma
bolesna. Od 1927. na 1928. godinu posao je skoro potpuno uko
čen: premije su smanjene od 13.3 miliona na 1.17 miliona di
nara, a prema tome i štete, i ako ne u onoj istoj razmeri: od
15.4 miliona na 4.24 miliona;. tek u 1929. godini odnos se po
pravlja, i ako još nije normalan. Vidimo da je „Triglav” u ovome 
poslu vrlo slabo prošao: na neto-štetama isplatio je 1927. godine
15.4 miliona a na ime premija primio je samo 13.3 miliona di
nara. Kako su tako ogromne štete došle isključivo od posla u 
inostranstvu, to je uprava odlučila, da potpuno obustavi osigu
ranje transporta u inostranstvu. Ta rigorozna preorijentacija naj
bolje se ogleda u kretanju, premi ja i šteta u 1929. godini a još 
bolje kod ostalih manjih odelenja, kojima posvećuje „Triglav” 
sve veću pažnju.

štete u %
61.4 
57.9
61.05
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Ostale manje grane
Godina Premije š te te  šte te  u %

u hiljadama dinara
1927. 1566 1.531 98.4
1928. 1756 1.575 89.6
1929. 2367 986 41.6

U 1927. naplaćene su premije skoro jednake isplaćenim 
štetama — bruto zarada po tome poslu je bila minimalna, iz
nosila je jedva 1.6%, U 1928. godini iznos je mnogo povoljniji: 
premije se povećavaju, dok ostaju štete skoro nepromenjene i 
bruto zarada iznosi već 10.4%, U 1929. godini situacija je 
potpuno jasna: premije su porasle na 2.37 miliona, dok su se 
istovremeno štete smanjile na 986 hiljada dinara. Štete iznose 
samo još 41.6% premija što dokazuje, da je u prošloj godini iz
nosila bruto zarada po tome poslu 58.4% i to je veoma povoljan, 
prekonormalan odnos.

Interesantne nam podatke daje donja tablica u pogledu
zarade po svim tekućim osiguravajućim poslovima, koja 
međutim još ne predstavlja čiste dobiti preduzeća.

Prihodi 1927. 1928. 1929.
u hiljadama dinara

Premije 36.999 27.072 25.319
Dažbine 2.574 2.955 3.798

Ukupno 39.573 30.027 29.117
Rashodi

šte te 30.452 19.727 15.575
Provizije 8.571 8.321 7.848
Ukupni troškovi 4.924 4.332 4.764

Ukupno 43.947 32380 28.187
Zarada — 4.374 —  2.353 - f  930

Iz toga izlazi, da je zbog prekomerno visokih šteta i pro
vizije pretrpen gubitak od 4.37 miliona u 1927. godini; u 1928. 
godini smanjene su štete za skoro 11 miliona, a premije su sma
njene za 10 miliona; istovremeno su povećani prihodi od daž
bina, a smanjeni rashodi po provizijama i opštim upravnim tro
škovima tako, da je gubitak smanjen za puna 2 miliona i ako su 
rashodi po štetam a od transporta u toj godini veći za preko
3 miliona od naplaćenih premija. U poslednjoj 1929. godini polu
čena je dobit od 930 hiljada dinara: prema 1927. godini štete su 
manje za skoro 100%, a premije samo za 65% a osim toga šu 
porasle dažbine za preko 1.2 miliona na 3.8 miliona a provizije 
i opšti troškovi smanjeni su za preko 1 milion. Nameće se da
kle konstatacija, da je u 1929. godini već sve odbačeno što je 
bilo štetno i trulo i da je pregrupacija uspešno privedena kraju.

Kod elementarnog osiguranja utiče na rezultat rada u jed
noj godini i odnos između aktivnih i pasivnih prenosnih premija. 
Osim toga osiguravajuće društvo može da stvara iz godine u 
godinu moćne tihe rezerve u poziciji nerešene štete.

Evo kako se je saldo tih pozicija razvijao kod „Triglava” : 
Grana 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara 
Požara _|_ 679 —  1.125 4 - 308
Transporta -j- 3.710 -\- 4.093 -f. 20
Ostale grane —  16 _|_ 334 —  633

Ukupno ~  -f- 4.378 - f  3.272 _  305
Kod požara i u ostalim malim granama je zarada na pre- 

nosnim premijama odnosno na rezervama za neisplaćene štete 
potpuno normalna; u oći pada velika zarada kod transportnog 
osiguranja, što rezultira od toga, da je posao u ovoj godini skoro 
potpuno obustavljen.

Time nam je omogućeno sastaviti narednu tablicu o kre
tanju čiste zarade društva.

1927. 1928. 1929.
u hiljadama dinara 

Zarada na tek. osigur. poslu —  4.374 —  2.353 -j- 930
Zarada na prenosnim prem. i

nerešenim štetama -(- 4.373 -j- 3.275 __ 305

Porez, otpisi i t. d.
Prenos dobiti iz ran. god.

—  613
-L- 36

—  331
—  578

—  571
+  13

Čista dobit —  578 +  13 - f  67
Iz toga se vidi, da je u 1928. godini postignuta tolika

čista dobit, da se jednim potezom moglo eliminirati gubitak iz
1927. godine; a u 1929. iskazana čista dobit iznosi već 67 hiljada
dinara.

IL Račun izravnanja. 
Aktiva 1927. 1928. 1929.

Blagajna 204 223 477
Gotovina kod banaka 1.686 1.245 4.819
Hartije od vrednosti 290 494 574
Nepokretnosti 6.238 6.238 6.113
Pokretnosti 626 704 665
Kod osigurav. zavoda deponi

rane pričuve 12.398 9.333 9.062
Dužnici

generalna zastupstva 3.741 4.231 3.783
osiguravajuća društva 2.186 756 1.061
razni dužnici — 183 291

Račun garancije 105 105 112
Gubitak 578 — —
Osnivački troškovi 291 — —
Račun amortizacije troškova — 232 —

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000- 10.000
Reserve 20 20 20
Premijske rezerve: 12.394 — —

požarno osiguranje — 7.727 7.262
osiguranje transporta — 911 891
ostale male branše — 318 654

Rezerve za nerešene štete 2.513 — —
požarno osiguranje — 2.332 2.353
ostale male branše — 340 642

Ostave reosiguratelja 999 1.165 1.358
Razni poverioci 6.314 4.815 3.597
Račun garancija 105 105 112
Dobit — 13 67
Zbir aktive i pasive 28.346 23.749 26.962

Prirodno je, da je gubitak, koji je „Triglav” pretrpeo u
1927. godini, morao imati odjeka u celoj strukturi bilanse; gu
bitci a i tako brza i energična preorijentacija moraju ostaviti 
svoje tragove i u bilansii naredne godine. Gornja tablica to po
tvrđuje: zbir bilanse je od 28.35 miliona u 1927. godini smanjen 
na 23.75 miliona u 1928. godini. Iz prevelike brige i opreznosti
0 očuvanju svog kredita kao osiguravajući zavod, društvo je u
1928. godini, kao što smo već napomenuli, odlučilo, a u 1929. 
godini sprovelo povišenje glavnice na 10 miliona dinara, kako 
bi novim sredstvima od  4 miliona uspešno moglo pružiti što veću 
garanciju svojim osiguračima.

Odnos tuđih sredstava (duga i prenosile pasive) prema 
sopstvenim sredstvima (čista imovina) je sledeći:

1927. 1928. 1929.
u hiljadama dinara

Sopstvena sredstva 6.020 6.033 10.087
Tuđa sredstva 22.326 17.716 16.920
ili u procentima
Sopstvena sredstva 21.3 25.4 37.4
Tuđa sredstva 7S!7 74.6 62.6

Iz ove se tablice vidi, da je odnos više no povoljan, i da 
su sopstvena sredstva u stalnom porastu, a naročito u 1929. go
dini, posle sprovođene injekcije povišenja glavnice. Pri tome ne 
smemo ispustiti iz vida, da ima društvo i druga sredstva, koja 
se ne mogu videti iz bilansa, naime takozvane tihe rezerve: ne
pokretnosti koje vrede više no što su iskazane u aktivi bilanse, 
i pre svega dobro funkcionirajuću i uvedenu organizaciju age
nata i akvizitera, koja predstavlja jedan rekvizit neprocenjive 
vrednosti za svako osiguravajuće društvo.
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Od značajne je važnosti kod osiguravajućih društava i nji

hova politika plasiranja kapitala. Kod „Triglava” ona izgleda 
ovako:

Likvidni plasman 
Nelikvidni plasman 
Ostala aktiva

1927. 1928. 1929.
dinara

14.578 11.295 14.932
6.233 6.238 6.113
7.530 6.216 5.917

28.346 23.749 26.962

51.5 47.6 55.4
22.1 26.2 23.3
26.4 36.2 21.3

Ukupno 
ili u procentima 
Likvidni plasman 
Nelikvidni plasman 
Ostala aktiva

Pod likvidnim plasmanom podrazumevamo sledeće bilan- 
sne pozicije: blagajnu, potraižvanja kod novčanih zavoda, har- 
tije od vrednosti (koje se svakog momenta mogu lombardovati) 
i pozicije „kod novčanih zavoda deponirane pričuve”. Nelik
vidni plasman su društvene zgrade, dok smatramo kao ostalu 
aktivu razne dužnike i potraživanja po tekućim i međusobnim 
računima kao i pokretnosti.

Likviditet preduzeća je odličan: u 1927. godini likvidni 
plasmani iznose 51.5%; u narednoj su godini nešto manji, ali se 
za to u 1929. godini povisuju na preko 55%, dakle više no 
ostala aktiva i nelikvidni plasmani ukupno. Pri tome je naročite 
važnosti da napomenemo, da su kod ukupnih sredstava od 27 mi

liona poverioci zastupljeni samo sa 3.6 miliona dinara; stanje po 
preduzeće postaje još povoljnije , ako uzmemo u obzir, da se 
je ova pozicija smanjila prema 1927. godini za skoro 3 miliona 
dinara. Potraživanja kod novčanih zavoda odnosno Poštanske 
štedionice pak su porasla od 1.24 miliona u 1928. godini na
4.8 miliona u 1929. godini.

U prkos velikog obima poslova preduzeće dosada još nije 
moglo pristupiti isplati dividende.

„Triglav” ima centralu u Zagrebu a filijale u Beogradu, 
Ljubljani, Novom Sadu, Osijeku, Sarajevu i Splitu.

U Upravnom odboru se nalaze g. g.: Nikola A. Belotsve- 
tov, predsednik upravnog odbora društva za reosiguranje „Sa
lamandra”, Kopenhagen; Dr. Ferdinand Gramberg, veleind., Be
ograd; Ivan Hribar, ministar n. r., Ljubljana; Dr Nikola Kostren- 
čić, general, ravnatelj Jugoslovenske banke; R. Pile, centralni 
direktor Francusko-srpske banke, Beograd; Pavao Theakston, 
ravnatelj, Paris; Vasilije Eliašević, profesor; Nordborg A. Groen, 
osig. ravnatelj, Kopenhagen; Andrej N. Belotsvetov, centralni 
direktor društva za osig. i reosig. „Triglav” ; F. L. Tuma, gene
ralni ravnatelj „Prve češke reosigur. banke”, Prag; Anatol 
Czamanski, Paris; Dr. Vladimir Turković-Kutjevski, bankar. U 
Nadzornom odboru g. g.: Petar Šreplović, viši inspektor Narodne 
banke, Beograd; Ing. Sergije Smirnov, sekretar Nj. Vis. Princese 
Jelene, Beograd; Dragan Hruš, ravnatelj Jugoslovenske banke, 
Karlovac.

Aktiva

Društvo za elektrotehniku i fabrika 
kabela a. d. - Zagreb

Račun bilance na dasi 31. decembra 1929. god.
Pasiva

Dinara Dinara
Tvorničke nekretnine 
Strojevi i tvornički uredjaj 
Uredski namještaj 
Blagajna
Kaucija i efekata
Dužnici
Roba
Gubitak iz godine 1928.

6,001.820.92 
4,935.754-08 

77.610-75 
103 032-35 
14.820-20 

4,542.349-54 
5,075.019'— 

836.303-40

Dionička glavnica 
Smanjenje vrijednosti 
Vjerovnici
Dobitak u god 1929.

1,000 000'— 
1,582.680 66 

18,942.610 15 
61.419-43

Ukupno 21,586.710'24 Ukupno 21,586.710-24

Rashodi
Račun gubitka i dobitka na dan 31. dee. 1929. god.

Prihodi

Dinara Dinara
Opći troškovi 1,058 037 90 Pogonski bruto prihod 2,951.934*15
Plaće 575.200'—
Kamati 1,257.276 82
Dobitak 1929. 61.419-43

Ukupno 2,951.934"15 Ukupno 2,951.934-15
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О а д р ж а ј  :

„Dunav” osiguravajuće dion. društvo — Zagreb
„Ј1шад” д. д. творница жељезиих бачава, металних прошвода и кисика — Загрбб 
„Искра” творница свећа д. д. — Загреб '
Dr. A Wagner d. d. tvornica farmaceutskih i dietičkih preparata — Zagreb

„DUNAV” OSIGURAVAJUĆE DION. DRUŠTVO, ZAGREB.

Ovo je preduzeće osnovano 1920. godine, sa zadaćom, 
da preuzme sve poslove koje je ranije imalo austrijsko osigu
ravajuće društvo „Donau” iz Beča na jugoslovenskoj teritoriji 
bivše Austrougarske monarhije. Prema tome je potpuno razum
ljivo, da se gros akcija „Dunava” nalazi u rukama bečke ma
tice, a osim toga učestvuje u glavnici, u koliko- je nama po
znato još i Bosanska industrijska i trgovačka banka sa sedi- 
štem u Zagrebu. Glavna direkcija nacionaliziranog jugosloven- 
skog društva „Dunav” nalazi se u Zagrebu, sub-direkcija u 
Novom Sadu a filiale u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Osijeku,
Sarajevu, Vel. Bečkereku; preko tih ima društvo još i glavna 
zastupništva u Mariboru, Somboru, Splitu, Vršcu i Subotici. Iz 
toga izlazi, da ima „Dunav” veoma razgranat posao; i pošto 
ima u svojoj matici u Beču jako zaledje to doiazi „Dunav” u 
red naših prvih osiguravajućih društava. Skrećemo pažnju na
ših čitalaca na analizu bilanse „Dunava” za 1928. godinu, koju 
smo objavili u „Narodnom Blagostanju” u broju 25. od 27. jula 
1929. godine, strana 409. i dalje.

Glavnica iznosi svega 2.5 miliona dinara, podeljeno u 
25.000 akcija à 100 dinara. Ona je relativno veoma malena; ali 
obzirom na gore pomenute veze ne mora ni biti veća.

Bavi se svim granama osiguranja, elementarnog (protiv 
požara, provale, krađe, saobraćaja, jemstva, nezgode, loma 
stakla, autokaska, protiv grada i loma mašina) kao i životnog. 

Poslovi u pojedinim granama razvijali su se ovako:

I. Elementarno 

R a č u n  g u b i t k

osiguranje, 
a i  d o b i t k a .

Rashodi 1927, 1928. 1929.

Isplaćene neto-štete:
požar 2.107 1.601 2.097
provala 38 8 10
lom stakla 22 50 43
transport 156 284 364
tuča 134 150 126
nezgode 4 17 56
jemstvo 38 36 52
osiguranje automobila 35 32 34
lom strojeva 13 0.6 6

Režije, providbe i uprav, trošk. 5.861 6.217 , 6.825
Otpisi i kursni gubitci 13 62 52
Rezerva šteta 479 655 403
Rezerva premija 1.235 1.463 1.586
Dobit 269 216 266

Neto-premije:
požar 3.894 4.456 4.840
provala 39 29 31
staklo 100 95 98
transport 234 160 149
tuča (grad) 51 119 86
nezgode 82 74 112
jemstvo 112 99 122
osiguranje automobila 37 67 42
lom strojeva 3 3 5

Premijske rezerve iz prošle god. 1.052 1.235 1.463
Nerešene štete iz prošle god. 885 479 655
Dohodak uloženih glavnica 169 172 49
Providbe reosiguratelja 1.751 1.780 1.997
Razni prihodi 1.967 2.047 2.245
Prenos dobiti iz ran. godina 23 25 28
Zbir prihoda ili rashoda 10.405 10,840 11.927

Zbir prihoda ili rashoda u računu gubitka i dobitka ele
mentarnog osiguranja nam pokazuje stalno povećanje volumena 
poslova: od 10.4 miliona u 1927. godini, na 10.8 miliona u 1928. 
godini i na 11.93 miliona dinara u 1929. godini. Ako pri tome 
vodimo računa o nepovoljnom razvoju opštih privrednih prilika, 
koje u znatnoj meri utiču na razvoj i sklapanje novih osiguranja, 
onda je gornja slika više no povoljna.

Pada u oči, da je od svih elementarnih grana najintere
santnije osiguranje požara. Preko 88 od sto sviju naplaćenih 
premija otpada na oisguranje požara a preko 76 od sto svih pla
ćenih šteta opet potiče iz požarnog posla.

Odnos između neto-šteta i neto-premija (to su štete od
nosno premije po odbitku iznosa reosigurača) izgleda ovako: 

Kod svih grana elementarnog osiguranja:

Godina Premije štete štete u %
u hiljadama dinara

1927. 4.452 2.544 57.16
1928. 4.952 2.184 44.12
1929. 5.488 2.792 50.88

Premije su u stalnom porastu, dok su štete u 1928. prema
1929. godini nešto manje; zbog toga je i procenat šteta od 
57.16 od sto smanjen na 44.12 od sto u 1928. godini. U 1929. 
godini slika je malo nepovoljnija: i ako su premije znatno po
većane, ipak su u toj godini štete najveće za poslednje tri go
dine, zbog čega se pogoršao i procentualan odnos na 50.88 od 
sto, A to nije mnogo, jer je poznato, da se u elementarnom osi
guranju sm atra šteta u visini do 60 od sto premija kao povo
ljan i normalan odnos.



Kod požarnog osiguranja i 
Godina Premije štete štete и %

u hiljadama dinara

Ž6

1927. 3.894 2.107 54.1
1928. 4.456 1.601 35.9
1929. 4.840 2.097 43.3

Kao najinteresantniju granu elementarnog odelenja
smo odvojili osiguranje požara od ostalih; slika, koju dobijemo, 
je veoma zdrava. Premije su u znatnom porastu, u toku po
slednjih triju godina za skoro jedan milion dinara, š te te  su se 
prem a 1927. godini smanjile. U 1928. godini veoma snažno, za 
500 hiljada, zbog čega je procentualan odnos šteta smanjen od 
54 od sto na 36 od sto. U 1929. godini štete se opet povećavaju 
na 2.1 milion, ali pri tome ostaje procentualan odnos za čitavih
11 od sto povoljniji ,jer su se u to vreme premije znatno pove
ćale. U godinama privredne depresije štete su uvek veće no 
inače; iskustvo je pokazalo, da je baš osiguranje požara jako 
podvrgnuto tim uticajima; glavnu ulogu igraju i psihološki mo
menti; ako kod „Dunava” porast šteta u požarnoj grani nije 
prekoračio normalni odnos, znači, da je društvo prilikom skla
panja ugovora bilo skrajno rigorozno.

Važnost reosiguranja (sve grane ukupno):
Godina Bruto-premije Neto-premije u %

u hiljadama dinara
1928. 13Л71 4.952 35.96
1929. 14.271 5.482 38.41

Godina Bruto-štete Neto-itete u %
1928. 8.465 2.184 25.80
1929. 6.516 2.792 42.84

Kada u ovim dvema tabelama uporedimo procenat od
ukupnih premija koje je društvo zadržalo za svoj sopstven ra
čun, sa procentom od ukupnih šteta, koje je društvo snosilo na 
sopstven teret, onda vidimo da je „Dunav” imao pomoću re
osiguranja: u 1928. godini priličnu uštedu na štetam a (35.96 do 
25:80— 10.16%), a u 1929. godini, ne samo da nije imalo 
uštede, već i mali gubitak (42.84 do 38.41 =  4.40%). Na osno
vu te uštede u jednoj godini i čak i malog gubitka u drugoj, 
moglo bi se zaključiti, da ima društvo kvotni ugovor o reosi
guranju. Kod takvog ugovora je manjak uštede na štetama 
sredstvom reosiguranja naknađen time, što se redovno od re- 
osigurača naplaćuje veća provizija za reosiguravajući posao. 
Ona se naplaćuje zbog toga, što se kod kvotnog ugovora re- 
osiguraču daje u reosiguranje jedan napred određeni deo, bez 
obzira n a  veličinu osigurane sume, zbog čega ima reosigurač 
da učestvuje u svima rizicima, kako lošijim tako i dobrim.

Kod svih grana ukupno, snosio je dakle reosigurač u
1928. godini 7 4 2  od sto a u 1929. godini samo 57.16 od sto is
plaćenih šteta, dok je od naplaćenih premija primio u 1928. go
dini 64.04 od sto, a  u 1929. godini 61.59 od sto.

Takođe interesantno je kretanje reosiguranja kod požara:
Godina Bruto-premije Neto-premije u %

1928. 10.635 4.456 41.89
1929. 11.157 4.840 43.38

Godina Bruto-šteta Neto-šteta u%
1928. 4.696 1.601 34.09
1929. 4.708 2.097 44.54

Ovđe jte „Dunav” sredstvom reosiguranja imao u 1928.
godini u štedu ’fla štetam a od 7.80 od sto, a u narednoj godini 
neznatan gubitak od 1.16 od sto. Reparticija premija odnosno 
šteta u ovoj grani bila je dakle sledeća: u 1928. godini je od 
naplaćenih premija zadržalo društvo „Dunav” 41.89 od sto, a 
reosiguraču je ustupilo 58.11 od sto. Od isplaćenih šteta je ot
palo na „Dunav” 34.09 od sto, a na reosigurača 65.91 od  sto. 
U 1929. godini je primio reosigurač 56.62 od sto od naplaćenih 
premija, a za to je preuzeo isplatu od 55.46 od sto sviju šteta.

Zarada u elementarnom odelenju
Pre no što pristupimo izračunavanju zarade u elementar

nom odelenju, mi ćemo primera radi, izračunati zaradu u naj
važnijem, požarnom odelenju, što će po svom rezultatu biti 
veoma informativno u pog^ ’*»« zarade po svim granama.

U 1929. godini dobijai.m sledeću sliku: (u hiljadama
dinara)

Premije 4.840 Dažbine 1.428
Štete 2.097 Troškovi 1.136

Saldo - f  2.743 Saldo ~ ~  - f  292
Saldo premija u aktivi i pasivi —- 101
Saldo nerešenih šte ta u aktivi i pasivi -j- 194

Saldo - f  93 
iz toga izlazi, da je zarada u požarnom osiguranju iznosila u 
1929. godini 3.128.000 dinara.

U pogledu na kretanje zarade po svim tekućim osigura
vajućim poslovima elementare, daje nam objašnjenje donja 
tablica:

Prihodi 1927. 1928. 1929.
u hiljadama dinara

Premije 4.556 5.102 5.488
Dažbine 1.968 2.047 2.245
Odobrenja providbe reosig. 1.750 1.780 1.997

Ukupno 8.274 8.929 9.730
Rashodi

Štete 2.549 2.180 2.792
Provizije — 1.911 1.648
Upravni troškovi 5.861 3.909 4.650
Porezi — 397 527

Ukupno 8.410 8.397 9.617
Bruto zarada - 136 - f  532 - f  113

Iz ovih se pozicija vidi, da je 1928. godina bila najpo
voljnija po preduzeće, iako su u 1929. godini postignute re
kordne cifre; zbog toga je i u 1928. godini polučen najveći do
bitak od 532 hiljade dinara, a u 1929. godini samo 113 hiljada.

Ova izračunata zarada je bruto; na čistu zaradu utiču 
još i odnosi između aktivnih i pasivnih prenosnih premija, saldo 
rezerva od nerešenih šteta, razni otpisi, prenosi i t. d.

Prema tome je čista zarada u elementarnoj grani sledeća:
1927. 1928. 1929.

Zarada na tek. osig. poslu —  136 -f-532 + 113
Zarada na pren. premijama — 184 — 230 — 123
Zarada na nerešenim štetama -j-406 +  417 + 251
Otpisi kursne razlike — 10 - f  655 — 53
Dohodak uloženih glavnica - f  169 4 . 172 + 49
Prenos dobiti iz ran. godina - f  23 - f  25 + 29

čista  zarada -j- 268 - f  261 + 266
Cista zarada je skoro potpuno nepromenjena i iznosi 260 

hiljada dinara.
U. Osiguranje života.

R ač u n g u b i t k a  i d o b i t k a .
Rashodi 1927. 1928. 1929.

Uplate dospélih glavnica 479 528 710
Otkupljene polise 114 307 303
Režija i provizija 1.776 2.640 3:356
Otpisi i gubitak na kursu 89 26 34
Rezerva za nerešene štete 50 57 120
Ratna rezerva 12 12 12
Premijska rezerva i prenosi premija 6.194 8.578 10:921
Dobit — 18 20



27

3.925 6.205 8.596
50 50 57

4.152 3.975 4.742
138 268 607

... 3 5
393 1.666 1.476
55 — . —

8.715 12.170 15.478

Prihotfi
Premijske rezerve iz prošle god,
Rezerve šteta iz prošle god.
Premije
Dohodak uloženih glavnica 
Dobitak na kursnoj razlici 
Razni prihodi 
Gubitak
Zbir prihoda ili rashoda

Osiguranje života, i ako kod „Dunava” jedna još veoma 
mlada grana, rapidno se proširuje. Zbir prihoda ili rashoda to 
u punoj meri potvrđuje: od 8.7 miliona u 1927. godini, povećao 
se volumen poslova na 15.5 miliona U 1929 godini, odnosno za 
7 miliona dinara, i to je jedan nadasve odličan uspeh.

Kretanje životnog osiguranja najlepše tumači sledeća 
tablica:
Godinst Premije Stanje osig. kap. Rez. premije

u hiljadama dinara
1927. 7.128 143.638 14.567
1928. 8.035 164.609 17.799
1929. 9.302 205.853 22.852

Iz gornje tabele se vidi, da se stanje osiguranog kapitala
stalno i veoma rapidno povećava i da u istoj srazmeri rastu i 
premije. (U 1927. g. iznosile su premije 4.96 od sto od glavnice, 
u 1928. godini 4.88 od sto, a u 1929. godini 4.52 od sto). Pro- 
sečna premija iznosi dakle 4.78 od sto. i to je zdrav i uobičajen 
odnos. Tako isto lep napredak pokazuje rezervna premija, koja 
je porasla od 14.5 miliona na 22.85 miliona dinara. Njezina ve
ličina zavisi u glavnome od prosečne starosti portfelja, od pro- 
sečne starosti osiguranika, od prosečnog trajanja osiguranja, 
od izbora tablice smrtnosti i od sam og metoda obračunavanja.

Odnos između naplaćenih premija i isplaćenih šteta — 
glavnica (po odbitku reosigurača) daje za poslednje dve go
dine sledeću sliku:

Godina Premije štete u %
1928. 3.976 528 13.27
1929. 4.742 710 14.94

Premije kao i štete su u porastu; i ako je porast premija
priličan, ipak se je međusobni procentualni odnos nešto malo 
pogoršao: štete su u 1929. godini za 1.67 od sto veće od 1928. 
godine. Svakako je ovakav odnos više no povoljan.

Reosiguranje и grani života imalo je sledeće dejstvo: 
Godina Bruto-premije Neto-premije м %

1928. 8.035 3.976 49.48
1929. 9.302 4.742 50.98

Godina Bruto- štete Neto-štete u %
1928 1.177 523 44.43
1929. 1.331 710 53.37

Vidimo, da je „Dunav” imao u 1928. godini uštedu na 
štetama od 5.05%; u 1929. godini ovaj je odnos nešto se po
goršao, jer ima društvo mali gubitak od 2.39%. I tu mora da 
postoji kvotni ugovor sa reosiguračem.

Efekat rada i bruto zarada u poslednjim poslovnim go
dinama pokazuje sledeća tablica:

Prihodi 1927. 1928. 1929.
u hiljadama dinara 

: Premije 4.152 3.976 4.742
Dažbine 393 226 212
Odobrenje providba reosiguranja —  1.289 1.265

Ukupno ~  4.545 5.491 6.219
Rashodi

Isplate dospelih glavnica 479 528 710

Isplate otkupnina polisa 
Troškovi

Bruto zarada

114
1.779

307
2.641

304,
3.356

2.372
2.173

3.476
2.015

4.370
1,849

Osiguranje života je dakle veoma aktivno. Premije su 
visoke, a isplate dospjelih glavnica relativno su male, zbog toga, 
što je ova grana još prilično mlada. Otkupnina polisa porasla je 
u poslednjim dvem a godinama, kao posledica privredne depre
sije, ali ni taj porast nije prekomeran.

Cista zarada na osiguranju života izgleda ovako:
1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara 
Zarada na tek. osig. poslu 4- 2.178 -j- 2.015 1.84!#
Zarada na rez prem. —  2.281 —  2.384 — 3.344
Zarada na nerešenim štetama —  — 7 — 63
Dohodak uloženih glavnica -j- 138 -j- 268 4 - 607
Preuzete pričuve —  4 - 151. —
Kursna dobit — 3 -j- 3 4 - 5
Otpisi —  86 — 27 — 35

Čista dobit 55 18 19
U 1927. godini iskazani gubitak od 55 hiljada dinara je 

već u narednoj godini eliminiran; na njegovo mesto dolazi do
bitak od 18 hiljada dinara; i U 1929. godini taj je dobitak ostao 
isti. Razlog leži na prenosnim rez. premijama odnosno kod re- 
zervisanih šteta, U koliko bude portfelj osiguranja života stariji, 
u toliko će ti gubitci biti manji odnosno promeniće se u dobi
tak, čim prilaze matematski rezervnim premijama.

III. Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
Blagajna — 557 417
Novčani zavodi 4.530 7.488 9.494
Nepokretnosti 4.250 4.966 4.966
Zajmovi na sopstvene polise 777 1.335 2.184
Hartije od vrednosti 274 576 2.110
Saldo reosiguratelja 523 365 726
Filiale 6.913 7.533 7.271
Još nedospele premiske vrednosti 1.673 1.542 2.089
Razni dužnici 1.325 1.276 1.200
Prem. rezerve kod reosiguratelja 1.419 1.998 2.626
Gubitak 55 — —

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500
Rezerve 13 32 58
Premijske rezerve 7.431 10.053 12.520
Rez. za nerešene štete 529 712 523
Saldi reosiguratelja 643 1.294 1.698
Razni poverioci 371 499 284
Premijska rezerva reosiguratelja 9.974 12.267 15.225
Dobit 269 279 285
Zbir aktive i pasive 21.821 28.413 33.096

Kako iz ranije objavljenih računa gubitka i dobitka, tako 
isto pokazuje i račun izravnanja povećanje volumena poslova; 
od 21.8 miliona u 1927. godini povećao se zbir aktive ili pasive
na 28.4 miliona u 1928. godini i na 33.1 milion u 1929. godini.
Imamo za tri godine dakle porast od skoro 12 miliona dinara 
odnosno za jednu trećinu.

Odnos tuđih prema sopstvenim sredstvima je povoljan:
1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara 
Sopstvena sredstva 2.772 2.811 2.843
Tuđa sredstva 19.049 25.602 30.253

Ukupno 21.821 28.413 33.096
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odnosno u procentima > •- » •
Sopstvena sfcđstva • ‘ ” 12.70 9.86 ' 8.59
Tuđa sredstva 87.30 90.14 91.41
Ш pri tome treba voditi računa, da su u tim iznosima, pod tu
đim' sredstvima ubrojene i rezervne; premije i  rezerve za ne- 
rfešene štete, kao i premijska rezerva > reosjgaratelja, koje se za
pravo neprestavljajukao tuđa sredstva;  ̂ ; •

•. : Politika^plasmana je kod osiguravajućih' društava ■•veoma
interesantna, naročito u pogledu održavanja likviditeta plasiranifs 
poverenih; iznosa kao i u pogledu, sigurnosti -tìh. plasmana.

• Kod „Dünava” dobijamo sledeću sliku:
1927. 1928, 1929.

u hiljadama dinara
Likvidni plasman 6.223 10.619 14.647
Nelikvidni plasman 5.027 6.301 7,150
Ostala aktiva 10.571 11.493 11.299

Ukupno 21.821 28.413 33.096
odnosno u procentima
Likvidni plasman 28.52 37.37 44.25
Nelikvidni plasman 23.04 22.18 21.61
Ostala aktiva 48.44 40.45 34.14

Pada u oči, da je procentualni odnos njihovog plasmana 
sve veći i veći: u toku poslednje tri godine porastao je za 
čitavih 16% , na 44.25% odnosno od 6.2 miliona u 1927. godini 
na 14.6 miliona u 1929. godini ili za preko 12%. Procentualni 
udeo nelikvidnog plasmana je skoro nepromenjen na 22%, zbog 
čega je smanjen procentualni udeo razne aktive 14%. U apso
lutnim ciframa, ostala je aktiva u porastu, prema 1927. godini za 
700 hiljada. Ona iznosi u 1929. godini 11.3 miliona dinara, pre 
svega radi visokog iznosa pozicije „filijale’’.

Godišnji obračun za 1929. godinu zaključen je sa do
bitkom :

. . u  elementarnom odelenju o d . 265.900.80
u životnom odelenju od 19.996.41

ukupno dakle sa čistom zaradom od 285.897.21
Od ovog iznosa isplatilo se 8%. dividende, 10% kao taii- 

iijema ravnateljstvu, 10% se je dotiralo redovnom rezervnom 
jfondu, a ostatak od 34.473 dinara prenet je na nov račun.

Dividendna politika pokazuje stabilnost: u 1927. godini 
isplaćeno je akcionarima 7%, 1928. godine 8% a 1929. godine 
opet 8 % .

Ravnateljstvo sačinjavaju g. g.: Dr. Adolf Mihalić, pret- 
sednik; Hans Camillo Raabe, potpredsednik; Josip Neuman, Dr. 
Košta Jovanović, Roko Maričić, Wilhelm Kuh, Bruno Raabe, 
Ismetbeg Gavran Kapetanović, Dr. Ivan Benković.

U Nadzornom odboru se nalaze g. g.: Josip Penička, 
Svetozar Milinov, Lavoslav Heimbach, Dr. Miroslav Rubelli a  u 
Upravi su g. g.: Adalbert Mark, poslovni ravnatelj; Josip Bučaf, 
zamjenik ravnatelja. Prokuriste: Pavao Ratković, Egidije
Gelletich, Ladislav Plaček.

„ЛИМ“ Д. Д. ТВОРНИЦА ЖЕЉЕЗНИХ 5АЧАВА* МЕ-
ТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КИСИКА — ЗАГРЕБ.

Још до пред пар месеци подузеће се je звало „Југо- 
славенска творница оксигена и гвоздене буради д. д.“ Из- 
мена je извршена из разлога, да се добије један згоднији 
назив од досадашњег у коме се изражава проширење про- 
дукције и на остале металне производе a не само на же- 
лезну бурад.

У последњим годинама индустрија железне буради, 
лимене робе и сличних металних производа знатно се шири. 
Имамо већ у неколико пОдузећа већих димензија. З а  ширење 
те индустријске делатности имамо захвалити у првом реду 
растућој потреби железне буради и лимене робе ; али и 
царинској политици. До пре неколико година наша велика

подузећа за трговину петролеумом и петролеумскимАУпро&з- 
родима код увоза нафте и бензива удазили су .без царине; ц  
нову железау бурад коју они треб^ју у= великим кодичинаш). 
Међутим данас нова железна бурад, кад прелазе наше гра- 
иице, била пуна петролеума или бензина, морају плаћати 
царину, каО да су празна. A како je  царина доста висОка, 
З^воз железае буради сасвим je престао> KäRo je 'n'oTp’àafeà ‘ 
за; овакву бурад доста јака, омогућен je домаћој металиој 
индустрији интензивнији рад. -,

. „Лим“ твррница железне бурада..:̂ п д д а  ...у„.кр,нсерн 
агилне бјзаће Марић. Уска веза са петролејском^ндустријом 
дала je драћи Марић ровода да подигну творницу. буради, 
A како у оно време није било код нас ј ји  подузећа за фа- 
брикацИју кисеоника која би могла, д а . прдмирц нитаву пр- 
требу, основади су и творницу кисерника, .........................

Дионичка главница износи 2 милиона дниара и пот- 
пуно je уплаћена. За прво време творница je радила у једно| 
другој творници Марићевог консерна. Међутим како се про- 
дукција ширила и хако je усл^д измене у царинској тарифи 
за очекивати да ће; она још и даље расти, у лето прошле го-< 
дине подигнута je нова творничка зграда. Ta je наравно и 
технички скроз дотерана што ће допринети снижењу иро- 
дукционих трошкова, a истовремено моћи ће се приступити 
и нзграђивању артикала који се раније нису производили.

Повишеше царине имало je за последицу да су се и 
друга подузећа ове бранше знатнб проширила. Један ве- 
лики француски консерн подигао je у Загребу на земљишту 
које му je Дала градска опш тина/једну већу творницу ки- 
сеоника. A и индустрија железних бачава, Лимене и сличне 
робе знатно се шири. У самом Загребу постоји још једно 
слично подузеће које се непрестано шири и које даиас већ 
има 600 радника. Међутим како je консум све већи, сва та 
подузећа иалазе пласман и за повећану продукцију, Код 
„Лим-a“ je ствар у толико још повол>нија, што оно има 
јсдног сигурног и јаког' консумента. И то не само за же- 
лезну бурад, него ri за осталу лимену робу, a нарочито канте.

Биланца за последње две године овако изгледа :
А ктива: 1.929 1.928

у хиљадама динара
Благајна 203 57
Дужници 317 3.448
Роба 1.603 398
Машине 2.165 1.297
Оснивачки трошкови , 50 66
Паеива :
Г лавница 2.000 2.000
Вјеровници ■ . . 2.176 3.501
Добитак 144 41 : !
Инвестиције су до конца прошле године износиле то-

лико, колико и главница. У биланси за 1930. год. дотично
1931., инвестиције биће исказане са много већим износом, 
јер je прошле године творница знатно проширена и пошто 
су подигнуте нове зграде. Дужници су прошле године палв 
на десетину износа из 1928. године. С обзиром на .поду- 
зећа за које „Лим“ ради, може то бити и случајна ствар. 
наиме да je једног пута исплата поручене робе извршена 
раније но уобичајјено. Опадање дужника наравно да je 
имало за последицу и опадање повериоца.

Чисти добитак износио je крајем 1д28 године 41 хи- 
љаду динара. У 1929. години чисти je добитак износио 10Ö 
хиљада или са преносом 140.000. To већ омогућује и . ис- 
плату дивиденде. Међутим je још већи развитак сигуран и ш>

1томе још већи просперитет. Поготову што располаже ттодузе- 
ће са знатним средствима. Многа наша индустриска подузећа 
пате од тога што им не достају капитали. Код „Лим-а“, 
управо с обзиром што припада консерну браће Марић то
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вије случај. Ако развитак подузећа буде тражио инвес- 
тиције и од неколико десетака милиона динара оно he их 
одмах добити. Управо с обзиром на финанеиску страну je 
за очекивати, да ће се „Ј1им“ развити у једно јако поду- 
зеће. A како се у Загребу налази и једно слично подузеће 
ксјему тако исто стоје на расположењу неограничени износи, 
изгледа, да he се овај дио металне индустрије управо у За- 
гребу највише развити. A ту je и центар наше претролеумске 
иидустрије која je најглавнији консумент производа индус- 
трије железне буради и металне робе.

„ИСКРА“ ТВОРНИЦА СВЕЋА Д. Д. — ЗАГРЕБ.
„Искра“ творница свећа д. д. припада концерну 

браће Марић. Оно се донекле ослања на Англо-југославен- 
ско петролејско подузеће у којему су опет браћа Марић 
главни фактори. Полуфабрикате, који су „Искри“ потребни, 
добива од Англо-југославенског петролејског д. д., које je 
у Цапрагу, 50 километара далеко од Загреба, подигло ве- 
лику рафинерију петролеума. Према томе она je у том по- 
вољном положају да joj je осигурана набавка сировина. У 
APyry руку опет Англо-југославенско петролејско друштво 
има сигурност, да he један важан нузпродукат фабрикације 
бензина и петролеја сигурно пласирати. Тако се Англо-ју- 
гославенско и „Искра“ д. д. некако упопуњавају.

„Искра“ je основана 1922. године. Дионичка главница 
износила je 250 хиљада динара. Године 1927. закључено je 
и извршено повишење главнице на 1 милион динара.

„Искра je имала своје радионице у просторијама једног 
другог подузећа Марићевог концерна. Међутим су прошле 
године те просторије знатно проширене, тако да ће се по- 
дузеће моћи сада боље развијати. Према томе може се ра- 
чунати са знатно већом делатношћу.

Индустрија свећа има код нас још увек свој ra iso n  
d ’ etre- Електрификација je код нас тек у повоју. Само један 
мали проценат нашег становништва служи се електричним 
осветлењем. Према томе преовладава петролеум. A код ши- 
роких слојева троше се у знатној мери свеће.

Код свећа поред оних од воска које се употребљавају 
код религиозних приредби и чинова, имамо свеће добивене 
из вегетабилних и минералних уља. У најновије време свеће 
које се праве из парафина, дакле из остатака дестилације 
минералних уља, истискивају свеће добивене из вегетабил- 
них уља. У првом реду јер су много јефтиније. Будући да 
„Искра“ израђује свеће из остатака минералних уља то она 
одлично одолева конкуренцији осталих творнида које су 
добрим делом удешене на фабрикацији из вегетабилних 
уља. A како „Искри“ стоје на расположењу и знатна фи- 
нансијска средства као и одлично изграђена продајна ор- 
ганизација, јасно je да he временом елиминирати знатан 
део данашње конкуренције. Фабрикација свећа била je код 
нас још до пре неколико година домена мањих творница 
сапуна. Данас се и овде појављује потреба концентрације 
у велика подузећа. A сви су изгледи да he управо „Искра“ 
бити та која he из тог новог развитка да извуће највећу 
корист. Прво ради тога што je изградњом нове творнице 
технички много боља и модерније опремљена него остале 
творнице a друго што joj, како већ рекосмо, стоје на рас- 
положење знатна средства концерна браће Марић.

Биланца за последње године изгледа овако :
Актива : 1.929 1.928

у хиљадама динара
Благајна 377 18
Дужници 3.676 4.729
Машине 1.656 1.608
Пасива : 1
Главница 1.000 1.000

Резерва 10 ------
Вјеровници 6.630 7.397
Добитак 16 36

Дионичка главница од једног милиона није довољна 
да покрива све инвестиције. Међутим како се прошле го- 
дине извршене нове инвестиције, диспаритет постаје још 
већи. Са друге пак стране, будући да се ту ради о једном 
подузећу које припада јаком концерну и које j e . финанси- 
рано no том концерну, прилично je свеједно, дали главница 
износи неколико милиона динара више, a повериоци неко- 
лико милиона динара мање.

Пословни успех у прошлој години није био најповољ- 
нији. Година je завршена губитком од 20 хиљада динара. 
Међутим како je концерну 1928. године остао износ од 36 
хиљада динара као пренос на другу годину, то je пословна 
година ипак завртена вишком од 16.000 динара.

Поред фабрикације свећа „Искра“ се бави и про- 
дукцијом других органских и анорганских кемичних и би- 
туминозних продуката. Временом можда he ови у неку руку 
нузпродукти, да преовладају. Нарочито коломаз који се 
троши код нас у знатним количинама, a који може „Искра“, 
опет у вези са рафинеријом Англо-југославенског петро- 
лејског друштва, да фабрицира под повољнијим условима 
него друге постојеће творнице.

Пооштрење опште привредне ситуације у виду сма- 
њења куповне снаге широких народних слојева, међу које 
„Искра“ искљућиво пласира своје продукте, наравно да he 
нешто успорити развитак овог подузећа. Али то може тра- 
јати само неко време, пошто има „Искра“, с обзиром на 
своје везе ниже продукционе трошкове од претежног броја 
својих конкурената. A кад ту конкуренцију елиминира или 
знатно ослаби, биће и профит знатно већи.

Dr. A. WANDER D. D., TVORNICA FARMACEUTSKIH I 
DIETIČKIH PREPARATA — ZAGREB.

Industrija farmaceutskih i dietičkih preparata nije kod 
nas još bog zna kako razvijena i mi smo u znatnom delu još 
upućeni na uvoz. U prvom redu u pogledu specijaliteta.

Međutim ono što farmaceutičke industrije ipak imamo, 
koncentrirano je u Zagrebu. U Zagrebu su sa svojim tvornicama 
„Kemika”, „Kaštel”, „Rave”, „Jugoslavenski Serum zavod”, kao 
i „Zavod za proizvodnju cepiva protiv zaraznih bolesti”. U Za
grebu su naše dve najveće radnje za promet lekova i droga, 
naime „Isis” i „Jugofarmacia”.

U Zagrebu je i Dr. A. W ander d. d. tvornica farmaceut
skih i dietičkih preparata. To je poduzeće osnovano još 1926. 
godine kao afilijacija poznate tvornice Dr. A. W ander u Bernu. 
U prvo vreme poduzeće se je bavilo samo plasiranjem produ
kata svoje centrale u Bernu, dotično afiliranih tvornica u dru
gim državama. Naročito „Ovomaltine” koje je danas prošireno 
gotovo u čitavom svetu.

Dionička glavnica iznosila je 2 miliona dinara. Taj je iz
nos bio potpuno dovoljan dok se je poduzeće bavilo samo pla
siranjem produkata izrađenih u inostranstvu.

Međutim 1929. godine počelo se je sa zidanjem vlastite 
fabrike i to u Zagrebu. U isto vreme pristupilo se je i povišenju 
glavnice oa 2 na 4 miliona dinara, što je iste godine i pro
vedeno.

Pod kraj 1929. godine nova je tvornica dovršena i po
čelo se je proizvodnjom. Za sada u ograničenom obimu. Me
đutim tvornica je tako izgrađena, da se u svako doba sa rela
tivno niskim troškovima može bitno proširiti.

Zagrebačka tvornica izrađuje pretežni dio preparata, koje 
izrađuje konsern Dr. W ander. Ona ne pokriva samo našu po
trebu u Dr. Wanderovim preparatima, nego ih izvozi u ostale
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balkanske države. Konsern Dr. W ander ne podiže baš u svakoj ! 
državi svoje tvornice. Za konsern je gotovo svejedno koje tvor- ; 
nice imaju pokrivati potrebu pojedinih susednih država. j

Dr. Wanderov konsern radi sa velikom reklamom. Radi 
toga mu i uspeva da pojedine svoje preparate brzo plasira. Po
red „Ovomaltine”, koja je danas poznata gotovo u svakoj kući, 
veoma su poznati i njegovi preparati protiv nazeba. U prvom 
redu preventivne prirode.

Bilanca za poslednje tri godine pruža sledeću sliku: 

Aktiva.

Blagajna 
Strojevi 
Inventar
Osnivački troškovi 
Roba 
Dužnici 
Gubitak 
Nekretnine
Propagandni materijal 

Pasiva 

Glavnica 

Anuiteti 

Verovnici

U bilanci za 1928. godinu vidimo nekretnine iskazane sa 
1.366 hiljada. To su izdaci za kompleks zemljišta u istočnom 
delu Zagreba na kojemu je 1929. godine podignuta tvornica.

1929. 1928. ...  1927.

24 34 28
80 80 80

327 141 142
50 76 100

857 759 606
1.554 1.484 1.570

482 84 119
3.551 1.366 —

185 255 —

4.000 2.000 2.000

132 91 69

2.988 2.190 576

Ove su godine nekretnine iskazane sa 3.551 hiljada dinara. U 
tome iznosu leži naime i vrednost podignute tvornice.

Investicije iskazane su sa manje od 4 miliona. Po tome, 
one su potpuno pokrivene vlastitom glavnicom. Time je podu
zeću dana jedna solidna baza. Ma da je 1929. godine povišena 
glavnica za 2 miliona, porasli su i poverioci za 800 hiljada di
nara. To je u vezi sa proširenjem poslovanja. A to proširenje 
doćiće do još većeg izražaja u bilancama idućih godina, kad 
tvornica bude u punom pogonu.

Poslovni uspesi za sada još ne mogu zadovoljiti. Prošle 
godine dapače radilo se je sa gubitkom od gotovo 400 hiljada 
dinara. To je u vezi sa podizanjem tvornice. Izvesni izdaci koji 
su ipak u vezi sa izgradnjom same tvornice, sprovedeni su 
preko računa gubitka. Pored toga je i sam početak rada u 
jednoj novoj tvornici skopčan sa izdacima, koji moraju nepo
voljno delovati na poslovni uspeh dotične godine. Budući da 
poduzeće postoji već 4 godine nije se moglo, makar se je sa 
samom fabrikacijom počelo tek pod kraj 1929. godine, jedan 
dio vanrednih izdataka prebaciti na konto osnivačkih troškova, 
čime bi se gubitak znatno umanjio.

Porastom našeg blagostanja, a i poboljšanjem kulturnih 
prilika, potrošnja farmaceutskih, a naročito dietičkih preparata 
znatno će da poraste. Pogotovu kad .oni prodru i na selo. Onda 
će i poduzeća koja izrađuju takve preparate, moći računati na 
znatno veće profite nego što je to danas slučaj. A poduzeća 
kalibra kao što je Dr. W ander mogu mirno da rade nekoliko 
godina i bez dividende pa čak i sa gubitkom. Njihov dan mora 
i onako da dođe. Treba samo biti jak i izgurati nekoliko prvih 
godina. Organizacija jedne tvornice farmaceutskih preparata u 
prvom redu organizacija plasiranja vlastitih produkata traje 
više vremena. Ali onda daje stalnu rentu.
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AH A Л И 3 A Б И /1 AH C A
Додеатак „Народноил Благостањ у“

ГОДИНА Ш БЕОГРАД, 7. ФЕБРУАР 1931. БРОЈ 6

Садржај:
Народна банка Краљевине Југославије — Београд 
„Elin” jugoslavensko društvo za električnu industriju đ. d. — Zagreb 
Царинска и јавна складишта д. д. — Заг реб 
Врањска привредна банка — Врање
„Mez” jugoslovensko d. d. za proizvodnju svile za šivanje i vezenje —

НАРОДНА БАНКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ —
БЕОГРАД

Гувернер Народне банке je министар за стабилизацију 
валуте и регулацију кредита у земљи. Министарство трго- 
вине и индустрије je његова контрола. Taj задатак врши гу- 
вернер преко емисионог посла. Саобразно једној no наше.м 
мишљењу скроз преживелој енглеској традицији тај се по- 
сао у већини случајева не врши преко државног надлештва 
већ преко једног приватног акционарског друштва, са којим 
држава ступа у уговорни однос. Стање кредита и домаће 
валуте je појав за који je заинтересован целокупан народ.
У свакој земљи, у којој je новчанична установа у виду ак- 
ционарског друштва, мањи или већи број људи je сво- 
јим џепом заинтересован за послове новчаничне банке: то су 
акционари. И акционар треба да контролише рад новчаничнд 
банке са гледишта њених национално-економских задатака.
Али не мора. Акционар није из тога разлога уписао акције.
Уосталом можда je и тога било приликом првобитног уписа.
Али ма шта писало у статутима —  акционар je купио ак- 
ције Народне банке искључиво у циљу зараде. Како са гле- 
дишта акционара новчанична банка није филантропска уста- 
ноа већ установа за зараду, то му се не може замерити 
кад он рад новчаничне банке у току године a нарочито њене 
завршне рачуне посматра кроз призму сигурности и зараде.
Како анализа биланса има за искл>учиви цил. да расветли 
имовну структуру и услове за зараду једнога акционарског 
друштва, то ћемо на овоме месту говорити о билансу На- 
родне банке искључиво са гледишта акционара.

При проучавању биланса једнога акционарскога дру- 
штва полази се од рачуна изравнања пошто je он слика имо- 
винске структуре и извор успеха и неуспеха у будућности.
Код Народне банке може се поћи сасвим обрнутим путем 
од рачуна губитка и добитка из простог разлопа што су соп- 
ствена срества новчаничне банке у ствари само резерва, као 
главница и резерве код осигуравајућих друштава.

Рачун губитка и добитка.

Zagreb

Расходи 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хил>адама динара

Укупни трошкови 34.500 39.366 41.317
А^ортизација 5.805 6.813 7.147
Сумњива потраживања 3.681 9.681 6.919
Тантијеме 4.749 4.503 4.113
Државно учешће у заради 44.640 42.336 38.671
Чист добитак за поделу

акционарима 29,760 28.224 25.781

Приходи од интереса на менице 80.849 77.932 68.363
Приход од интереса no зајмо

вима на залоге 20.159 18.816 16.019
Приход од интереса no држ.

зајму од 1 милијарде 5.664 6.723 7.068
Зарада no разним пословима 16.464 27.451 32.494
Збир расхода и прихода 123.137 130.924 123.951

Актива
Метална подлога

у злату 91.014 95.469 98.575
у сребру 17.535 17.578 17.581

У разној страној монети no
номиналном курсу:
a) у благајницама 269 1.311 1.100
б) у депоу код страних ко-

ренспондената 230.255 266.619 118.855
Вишак издат за куповину

девиза 702.952 1.491.208 537.382
Готовина у метал. никл. новцу 13.264 23.201 27.057

Зајмови :
Ha менице 1.470.503 1.287.528 1.433.683
Ha залогу харт. од вред. 253.830 230.120 203.472
Примања од државе 4.201.609 4.153.084 4.020.905
Непокретности банчине 83.105 83.918 86.548
Завод за израду новчаница 29.665 41.574 44.698

Пасива
Г лавница 30.000 30.000 30.000
Новчанице у течају 5.528.170 5.817.965 5.396.532
Потраживања државе:

no пар. приврем. раз. у
раз. монети 159.414 ------ -------

no пар, сталне размене у раз-
ној монети 159.414 ------

no пар. приврем. размене у раз-
ној монети 68.410 205.899 126.263

no разним рачунима 367.779 99.641 59.385
Обавезе: no жиро-рачунима 493.199 1.250.061 667.234

no разним рачунима 318.349 160.829 195.619
Фондови банчини: резервни 11.237 12.010 12.964

за купов. злата за главниду 83.055 83.055 83.055
за попуну дивиденде 29.869 37.684 44.620
за амортизацију непокрет. 21.354 25.642 30.743
за зидање антрпота 2.851 3.023 3.384
за потпомагање пољопривреде 475 467 443
за потпомагање пољопр.

књижевности 308 309 328
Збир активе и пасиве 15.398.348 15.206.800 13.832.629



Горња таблица нам показује да се брутО приход Hàme 
Народне банке креће неравномерном линијом. У 1929. години 
je већ био но у 1928. a у 1930. готово исти као у 1928: из- 
носи 123,9 милиона динара и за 6 милиона je мањи но у
1929. Ako потражимо у рачуну добитка позиције које пока- 
зују мањак, оида ћемо констатовати да су то one у којима, 
се књижи приход од нормалног банчиног посла: интерес од 
кемата на меиице и на залоге. Te две позиције заједно до- 
неле су 1928. године 101 милион, 1929. 96, a 1930. године 84 
милиона. Између 1928. и 1929. пад je био свега 5 мил., a из- 
међу 1929. и 1930. пуних 12 милиона динара. Taj мањак има 
два узрока: први лежи у опадању тих двеју позиција (то се 
наравно не може да види из рачуна изравнања због 
тога што ои показује само етање на дан 31. децембра); a 
други у смањењу каматне стопе за пола од сто a. за три 
четвртине 1930. године. Обадва су узрока дејствовала са no 
50 од сто т. ј. пола je дошло услед с.мањења портфеља, a 
пола услед смањења каматне стопе. Kao што смо видели 
смањење бруто прихода износи свега 7 милиона динара што 
се објашњава тиме да остале две позиције у рачуну добитка 
(a то je зарада no разним пословима као и потраживање др- 
жаве no рачуну обртног капитала) дају вишах од 5,3 мил. 
према 1929. години и тиме се укупно смањење бруто при- 
хода своди на округло 7 милиона динара.

За расуђивање о рачуну губитка и добитка код На- 
родне банке битно je знати какве je природе добитак који 
се показује у позицији зараде no разним пословима, јер се 
из тога тек може закључити да ли ће се оии моћи повећати 
или смањити у будућности.

Ha то питање не можемо дати одговора. To je једна
■ збирна позиција која садржи све остале облике случајне и 

редовне зараде Народне банке. У њој je једна врло важна по- 
зиција, a то je приход од девиза. Taj приход варира између
10 и 20 милиона динара. Према томе сматрамо да не од- 
говара правилима о састављању биланса, да се са прихо- 
дом од девиза као трећим важним приходом извора Народне 
банке мешају и остали извори прихода. To није добро ни 
због тога што je потребно, као што рекосмо, да се тачно зна 
к с ји , су важнији извори прихода, сем оних од камате no по- 
словима у земљи. Колико je загонетна таква једна позиција 
може се ценити no чињеници да зарада no разним рачунима 
у којој приход од камата од девиза игра најважнију улогу, 
треба да буде много мањи но у 1929. годики, пошто je и из- 
нос девиза у овој години био много мањи. Међутим зарада 
no разним рачунима показује вишак од 5 милиона динара. 
Зпачи да je банка морала на неким другим пословима зара- 
дити више милиона динара. A један приход који износи два 
три милиона динара треба да буде показан no правилима би- 
ланса засебно већ и због тога што он износи 50 динара no 
акцији. Укратко догод буде постојала у рачуну добитка 
збирна позиција „зарада no разним пословима“, дотле се ни- 
кад неће моћи добити правилан суд о изворима прихода На- 
родне банке и о шансима истих у будућности.

Упознали смо кретање бруто прихода. Бруто приходи 
rio себи не значе ништа. Лако je могућно да у повећаном 
бруто приходу буде мањи чист приход и обрнуто. Оно што 
je на крају крајева за акционара битно то je износ чистог 
прихода. Због тога je потребно да анализирамо рачун гу- 
битака (расходе) да бисмо видели износ чистог прихода. 
Највећи део бруто прихода отишао je на „укупне трошкове“. 
Ta je позиција стално у порасту. У 1929. према 1928. пора- 
сла je за скоро 5 мил., од Ì930. за 2 мил. и износи 41,3 мил. 
дин. И о овој позицији не може се дати тачан суд, нити се 
она може лако упоређивати са сличним категоријама код дру- 
гих новчаничних банака због тога што je и она збирна по- 
звција. У њој су исказани сви лични и материјални издатци, 
који се разумеју под режијом. To би могло ићи заједно. Али

се у тој позицији aàhi3è и Трошкови Oko urräMrfaifcä Höö4ä- 
ница. По нашем скромном мишљењу, та je позиција морала 
бити безусловно издвоЈена у рачуну губитка. Она не спада 
под појам режије, јер претставља фабрикациони издатак и 
због тога je морала бити показана засебно. Две су разне 
ствари: да ли je позиција укупних трошкова порасла због 
тога што су порасли трошкови no фабрикацији новчаница, 
или су они сами no себи порасли. У другом случају се на- 
меће проблем висиие трошкова уопште, у који се ми овде 
ие би хтели да упуштамо.

Амортизација износи 7 милиона динара ; у 1930. го- 
дини нешто мало више но у 1929. Отпис сумњивих потра- 
живања 6,9 милиона, преко 2 и no милиона динара мање но у
1929. Остатак добити износи 68,5 милиона динара према 75 
милиона у 1929. години и 79 према 1928. Kao што видимо 
чиста добит je такође опала. Од тога je 4.1 милиона отишло 
нв тантијему, 38,6 држави a 25,7 за акционаре. У 1928. го- 
дини je држава добила 44,6 милиона, a дкционари 29,7 мили- 
она, a у 1928. прва 42,3 милиона, акционари 28,2 милиона. У
1930. години акционари добијају 2,400.000 мање но у 1928. 
години.

Готово све новчаничне банке у Европи, чије смо за- 
вршне рачуне за 1930. г. имали у рукама, показују смањењ« 
добити. Код Француске банке оио je врло велико. Нешто 
мање je код Чехословачке и Аустриске. Последње су сма- 
њиле и дивиденду за 1930. год.

Народна банка има 60.000 комада акција; дивиденда 
од 400 динара no комаду захтева 24 милиона динара. Према 
томе je и у овој години 1,781.000 динара више но што je. 
потребно за дивиденду.

Било би на реду да говоримо о шансима кретања чи- 
сте добити Народне банке у будућности, a нарочито у вези 
са позицијом дуговања државе Народ. банци пошто je она је- 
дна од најутицајнијих на резултат рада Народне банке. Али 
ми мислимо да би тај разговор био потпуно беспредметан. 
Тешко je и замислити да he Народна банка дочекати и крај
1931. године, a да се не изврши законска стабилизација ди- 
нара. Ta je пак транзакција везана са великим структурел- 
ним и пословно-политичким променама у Народној банци. 
Мења се из основа метална подлога, поставља се нова база 
a што je најглавније отварају се врата новој пословној поли- 
тици, a пословна политика пак може и мора бити од- огром- 
ног утицаја на рачун губитка и добитка. Од величине кон- 
тингента у оптицају, у колико je он дат путем есконта и лом- 
барда с једне стране, од висине каматне стопе с друге -и нај- 
зад од величине девизног стока и споразума с државом- о 
томе коме прииада камата од истога као и најзад од тога 
да ли ће кључ поделе добити остати исти, зависи какав he 
бити резултат рада Народне банке у будућности и то у то- 
лккој мери да би свакако бесмислено било правити ма какве 
прогнозе док немамо пред собом пројект новог уговора из- 
међу државе и Народне банке.

У рачуну изравнања немамо ништа да кажемо, што би 
непосредно тангирало интерес акционара. Управо две су 
ствари најважније: једна je из пасиве, друга je из активе. 
Иг пасиве видимо да су укупни фондови Иародне банке по- 
расли на 171 милион у 1930. години према 158 у 1929.: за 
пуних 13 милиона динара. Толико износи пораст фондова и 
у 1929. год. према 1928. колико je порасла чиста имаовина 
банчина. Имаовина Народне банке се повећала за 13 милиона' 
динара,

Друга важна позиција je дуговање државе. Оно стално 
опада: од четири милијарде двеста десет милиона динара у
1928. години спало je на четири милијарде двадесет мили- 
она динара у 1930. години.



„ELIN” JUGOSLAVENSKO DRUŠTVO ZA ELEKTRIČNU 
INDUSTRIJU D. D. —  ZAGREB

Među vodećim poduzećima elektrotehničke struke koja rade 
u Jugoslaviji, zauzima odlično m esto . „Elin” jugoslovensko dpi-, 
štvo za električnu indusip ju  d. d. sa šediŠtem u Zagrebu. Kao 
•i sva ostala poduzeća električne struke tako i „Elin” spada u 
koncern stranih , poduzeća. On je afilirano poduzeće „Elm” Ge
sellschaft für elektr, Industrie A. G., Wien.
-Ha .»Elin” je ; osnovan J922» godile. ./Öla'vjnica je iznosila .1, 
tnjlion 250.000 dinara. Godine 1924. zaključeno je povišenje na
S miliona dinara. Međutim od nove glavnice najpre je bilo upi
sano samo 75% i tek ii 1927. godini je cela glavnica potpuno 
uplaćena.

Godine 1924-*26. je u zapadnim krajevima države, a tu 
je i bilo glavno delovanje „Elina”, bila jaka privredna depresija. 
Posiedice inflacije, dotično politike deflacije, osetile su se na, 
svakom koraku. Industriska poduzeća imala su znatne gubitke. 
Naravno da ni „Elin” nije mogao biti pošteđen.
' Sanacija poduzeća1 je provedena na taj način, što je 

glavnica reducirana Od 5  nä 4 miliona dinara time što je nomi- 
saia dionice reducirana od 100 na 80 dinara. Tako su mogli 
biti otpisani gubitci koji su već iznosili gotovo milion dinara.

Međutim konjunktura ni dalje nije bila povoljna i 1928. 
godine svršena je sa gubitkom od skoro pola miliona dinara. 
Đa se eliminira i taj gubitak, provedena je i druga sanacija. 
Dionička glavnica smanjena je od 4 na 3.5 miliona dinara, no- 
ihiftala dionice' koja je već bila prežigosana na 80 dinara, je 
ponovo reducirana na 70 dinara.

Bilansa za 1929. godinu pokazuje, da je sanacija srećno 
provedena. Godina 1929. naime je zaključena sa čistim dobit
kom od preko 100.000 dinara. A i inače pokazuje čitava struk
tura bilanse jedno zdravo stanje. Finansijski čak i veoma po
voljno. Retka su danas industriska poduzeća, koja mogu poka
zati povoljnije stanje od „Elina” krajem 1929. godine.

iBilansa za četiri poslednje godine pokazuje sledeće
stanje:

Aktiva 1929. 1928. 192/. 1926.
u hiljadama dinara

Zemljište 188 188 188 184
Zgrade 546 546 546 572
Mašine 68 82 95 109
Inventar : 74 88 102 36
Roba i.415 1.952 1.532 1.548
Nedovršene radnje ' 464 ' 332 379 ' ' _
Blagajna 28 19 54 30
Dužnici 6.045 5.626 4.645 4.150
Efekti ' !4 14 14 14
Banke i Pošt. šted. 807 209 208 384
Gubitak ‘ — ' - '144 - 825 795

Pasiva
Glavnica 3.500 4.000 4.000 4.000
Verovnici 5.632 ’ 5.207 4.030 3.892
Rezerve 229 174 _' __
Dobit 114 ■. : • . .
Ukupna bilansa 9.651 9.516 8.625 7.955

Ukupna bilanca je iz godine u godinu sve veća. To poka
zuje sve to intenzivnije poslovanje. Možda se to najbolje od- 
razuje u konstantnom porastu dužnika. Danas se pretežni deo 
električnih radova izrađuje na kredit. Konkurencija je među po
jedinim električnim poduzećima tako znatna, da moraju izvoditi 
Tadove i na kredit. Naročito kod instalacija novih gradskih i 
opštinskih električnih centrala.

Investicije ne iznose ni milion dinara. Prema tome raz- 
mera između Vlastitih sredstava i investicija veoma je povoljna.

Vjerovnici iznose koncem prošle godine preko 5 miliona 
dinara. To su mahom potraživanja za robu, povučenu od strane

centrale, dotično »sprovedene instalacije. Inače, da su to b^nr. 
kovni krediti, bi bilo moguće da potraživanja kod banaka i 
Poštanske štedionice - iznose; koncem godine preko 800 hiljada 
dinara. Nitko, ne; bi bankama plaćao teške kamate za dobivene 
kredite a  .istovremeno držao, tako velike iznose kod banaka ц*ј. 
niski- kam atnjak jU:kW^F%ptai)ske štedionice čak i bez k a m a ti 
Д kako : za, potraživanja, svoje centrale za isporučenu гоћц. ve* 
rovatno neće moći plaćati kamate, to je konto kam ata čak i 
jedna aktivna; pozicija računa giibitka-đobitka.

Godina : 1929, završena je sa dobitkom. Kako je prošle, 
godine „Elin” intenzivno radio i izveo neke veće radove oko 
elektrifikacije, to se može očekivati, da će poslovni uspeh biti 
još povoljniji. Svakako je era prvog početka već prošla i po
duzeće se nalazi na putu konstantnog razvitka.

Pored podizanja električnih centrala, poduzeće izvršuje i  
sve električne instalacije, trguje električnim strojevima kao i 
materijalom za izolacijul U Zagrebu ima i vlastitu radionicu koja 
vrši za sada samo reparaturu. Međutim intenzivan proćes elek
trifikacije kojemu idemo u susret kao i zaštitna carinska poli-1 
tika, prisiliće jednog dana i „Elin”, da pristupi i kod nas šop- 
stvenoj fabrskaćiji, bar jednog izvesnog dela svojih proizvoda!'

„Elin” spada u Jugoslaviji u koncern Opšteg jugosloven- 
skog bankarskog' društva. Međutim ü upravnom odboru sede i  
ravnatelji Prve hrvatske Stedionicè.

ЦАРИНСКА И JABHA СКЛАДИШТА Д. Д. — ЗАГРЕБ

З а  разВи-Гак трговине једног града, за проширење ц>е* 
говог привредног утицаја ван његове ближе околине, апсо- 
лутна je потреба да у том граду постоје пространа царии- 
ска и јавна складишта. Ta потреба не постоји само у луч- 
ким градовима који подржавају непосредну везу са ино- 
cfpaHCTBoM и преко којих се врши увозна и извозна трго» 
вина te ro , шта више, и у градовима у унутрашњости. По* 
готово код ових, одговарајућа царинска и јавна складиштз 
могу играти пресудну улогу rro трговачки развитак дотич» 
ног града.

Међутим у градовима у којима постоје одговарајућа 
царинска складишта увезена роба која je смештена у та  
складишта, плаћа царину тек онда, кад оставља складиште 
и кад иде у промет. A како царина игра велику улогу није 
свеједно дали увозник плаћа царину чим je роба дошла у зе- 
мљу или тек онда, кад ју  je даље продао. Управо с обзиром. 
на виооку дарину; јача трговачка делатност може се раз- 
вити једино у оним местима, која имају одговарајућа царин- 
ска складишта. :

Поред тога може бити од нарочите важности што ова- 
кова складишта издају такозване варанте. Ha темељу тих 
варанта може власник робе да код новчаних завода добије 
робни кредит. T a могућност кредитирања усклађене робе 
омогућује интевзивније пословање дотично већи обрт него 
што би био могућ без тих кредита.

Код нае je веома мало јавних складишта са правом 
издавања варанта.

У многим државама царинска и јавна складишта 
имају у рукама самоуправна тела, у првом реду општине. 
Доста je споменути само јавна складишта општине Беча, 
која могу да приме и неколико десетина хиљада вагона разне 
робе. Поред чистих самоуправних јавних складишта има 
много и такових код којих поред самоуправе суделују џ  
друге у првом реду саобраћајне установе и новчаии заводи,

Оно нешто- мало што имамО јавних складишта то je 
претежно у пречанским крајевима. Они у претежној већинк 
припадају акционарским друштвима. Поред тога постоје 
складишта код неких већих железничких станица и код глав- 
них царинарница. Али овде су таксе тако високе, да свако 
гледа, како ће што -upe да дигне робу.

Од наших приватних јавних и царинских складишта 
највећа су она у Загребу. Царинска и јавна складишта д. д.
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основана • еу у Загребу 1'921. године,-Код ооаиваља еудело- 
0али су Есконтна банка . и Прва хрватска штедионица, за- 
тим јуж на железница из Беча и индустријалац Мавро Драх. 
Складишта су подигну+а код Јужног колодвбра (Сава‘). Онда 
јуж на железница још није била преузета no нашој држави. 
A како смо царинску робу увозили поглавито са запада, то 
Je готово сва царинска роба долазила у Загреб јуЖном же- 
љезницом. Ради тога су и тамо била подигнута складишта. 
јуж на жељезница суделовајући код осиивања тога> подузећа, 
»п л а  je са тиме, да на своју пругу скрене што већи робни
еаобранај.

Биланса за последње четири године изгледа овако:
Актива 1929. г. 1928. г. 1927. г. 1926. г.

Иекретнине 18.000 18.000 18.000 18.000
Инвентар 150 200 220 220
Дужници .— _■ 938 1.319 2.110
Благајна 767 190 — 162
Губитак ------ — 165 225

Ласива
Тлавница 7.500 7.500 7.500 7.500
Фонд амортизације 650 275 ------
беровници 10.644 11.153 12.276 13.173
Добитак 417 382 — — ------
Л у п н о 19.212 19.332 19.796 20.724

Развитак првих година био je неповољан. Тек за 1929. 
годину плаћана je прва дивиденда и то од 5: од сто.

Акцијски капитал износио je 7.5 милиона динара. Инве- 
етиције 18 милиона. To значи, да je преко 10 милиона било 
етално позајмљено код новчаних завода. A камати код ба- 
вака за чцтаво ово време били су превисоки. To je деловало 
на пословни успех. И данас подузеће трпи од тога, да je код 
бавака задужено за 10 милиона динара. И то у дугорочним 
«ввестицијама. Излаз би био или повишење главнице или na« 
дугорочни хипотекарни зајам уз ниски каматњак. Међутим 
тагледа да време за такве операције још није дошло.

Ситуација се je ипак побољшала. Задужење код Sa
lta ка je у опадању. Данас je 2.5 милиока мање него пре 4 
родине. Опадање веровника има се приписати редукцији ду- 
жника (данас се све ради за готово) као и формирању амор- 
тзац и он ог фонда. Док je пре 4 године губитак износио 200 
хиљада динара, данас се већ плаћа и дивиденда. Изгледа, 
уколико не дође до знатног смањења трговине са инозем- 
ством, да су се прилике дефинитивно средиле.

Са извесне стране ради се на томе, да царинска и ја- 
вна складишта преузме општина Загреб и да их води као ко- 
муналну институцију. С обзиром да општина није увек до- 
бар руковалац и вођа привредних подузећа држимо да би 
било најбоље кад би општина преузела само један део ак- 
ција тако да би приватна иницијатива и даље имала одлучан 
учицај на вођење подузећа.

Иде се за тим да се Царинска и јавна складишта још 
и прошире. He можда толико територијално колико у по- 
гледу пословаша. Имало би се уредити и издавање варанта 
ио новом закону о јавним складиштима. Поред тога имало 
6у се уредити оделење где би се увезена роба могла мани- 
пулирати без да се плаћа царина. Поред тога имала би се 
уредити и реекспедиција. Наиме да роба која je увезена у те 
магацине и за коју није још плаћена царина, може да се 
шаље и даље у иноземство без икакових нарочитих поте- 
шкоћа и формалитета. Beh данас имају неке наше фирме 
заступство страних предузећа за читав Балкан. Кад би 
имали и таквих складишта, у која би се могла сместити 
увезена роба и онда даље инстрадирати без плаћања царине, 
таква би заступства временом добила већу важност.

За Загреб значи веома много што има своја Царинска 
и јавна складишта. Кад се она још изграде њихово значе'ће 
нс развитак трговине Загреба биће још веће.

ВРАЊСКА ИРИВРЕДНА БАНКА, ВРАЊЕ 
Врањска привредна банка- 1е','средц,е-велики провинци- 

схи новчани завод, који због свог развоја и интересантног 
полета заслужује пуну пажњу. Баика je у кратко време 
успела да у своме òkpyry notìfSilfi1 иајВећа и ^мајутицајнија 
и то упркос 'многобројне конхуренције, захваљујући cnoćoS- 
ностима своје управе. • . з . ■ s

Основана je у лету 1923; године са главницом од; ■ i 
милиона динара, која je стално повећавана уписом нових еми- 
сија, тако да je крајем 1929. године доетигла 4 милиона ди- 
нара. Сви акционари 2., 3. и 4. емисије доплатили су при 
упису својих акција сразмеран део резервног фонда, чиме 
су акције све четири емиеије изједначене у свим евојим 
правима. - ■

Упоређеше главних билансних позиција^, које доно- 
симо прегледа ради, за 1925., 1927., 1929. и 1930. годину -~- 
показују полет у пуној мери —  добијамо следећу слику : :

Рачун изравнања.
Актива 1925, г. 1927. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара •- ' • ":i
Благајна 135 273 325 32Š
Менице 3.303 11.800 13.202 15.02?
Зајмови на залоге 187 229 329 167
Потраж. no тек. рач. 82 1,999 4.870 6.120
Хартије од вредн. 246 768 648
Конзорцијални послови 100 ------
Вред. рез. фонда 295 281 847 993
Намештај 24 57 80 ..73
Непокретности 36 36 36 36
Г аранција 700 8.324 16.445 20.545

Пасива
Главница , 1.000 2.000 4.000 4.0Ш
Фондови 104 281 863 1.058
Улози на штедњу 2.438 9.868 12.675 16.337
Текући рачуни 136 2.148 2.300 820-
Реесконт __— 508
Чиста добит 173 207 322 426
Збир билансе 4.876 23.248 36.903 44.976

Рачун губнтка и добитка.
Расходи

Плате 89 97 253 265
Т рошкови 83 199 322 344
Камата 220 1.093 1.665 1.651
Добит 136 207 322 426

Приходи
Пренос добити 5 ------ ------
Камата 350 1.006 1.764 2.002
Провизије 281 590 798 685
Збир прихода и расхода 637 1.596 2.563 2.687

Рапидно повећање билансне суме пада у очи : од 4.87 
милиона у 1925. години (другој од почетка банчиног рада) 
повећала се до краја 1930. године на 44.97 милиона динара 
односно на десетороструки износ за време од пет година. 
Таквих завода има код нас веома мало. Из горњег упоре- 
ђен>а се види стално и снажно повећање волумена послоза, 
коje ни десолатне привредне прилике последњих годгат не 
могу да успоре. У својим извештајима за 1929. и 1930. го- 
дину управа банчина подвлачи, да и она oceha велику sa- 
пссленост капитала, да располаже великом готовином и т. д. 
због чега je била принуђена, да приступи снижењу к.чматие 
стопе за улошке ; за старе за 1 од сто, a за нове за 2 од 
сто. У току 1930. године, тај je каматњак још неколико пута 
снижен. Ипак се то снижење у самоме билансу ни нз,мање 
Hi: одразује: улози на штедњу и даље расту, од 12.67 мили- 
она у 1929. години на 16.33 милиона у 1930. години. Го дока-

S зује, да код комитената —  улагача Врањске привредне банке
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не игра улогу висина каматне стопе, већ огромно поверење, 
које банка ужива.

Главница je порасла од 1 милиона у 1925. години ма
4 милиона у 1930. години ; a резерве од 104 хиљаде на
1.058.000 динара. Овако снажна дотација резервних фондова 
у годинама повољног развоја један je мудар потез ; оно по- 
тиче од туда, ш то се no правилима банчиним меће у ове 
фондове и сав приход од хартија од вредности у обвезни- 
цгма Ратне штете, којима je цео резервни фонд покривен. 
Према томе, сопствена средства износе у 1930. години 5.06 
милиона динара. .Улози на штедњу, који су у 1925. i одиви 
износили 2.4 милиона, достижу пет година доцније завидну 
цифру од 16.34 милиона динара, што би чак и за једач сре- 
дњи новчани завода Београда било врло много.

Повериоци no текућим рачунима порасли су од 135.000 
у 1925. години на 2.14 милиона у 1927. и на 2.3 лшлиона у
1929. години. Како je крајем те године повишена /лавница 
иа 4 милиона, то се je из тог извора у 1930. години растере- 
тила позиција повериоца, која крајем 1930. годипе изпоси 
евега још 820 хиљада динара односно 16 од сто сопствеиих 
средстава; томе треба додати још и 508.000 дш тра, к<>је je 
повукла банка у 1930. години на име реескоита.

Укупна средства, која у 1930. години жносе 22.72 ми- 
лиона, пласирана су на следећи начин: 32S.000 лс.жи у бла- 
гајни, 15.02 милиона издато je као менични кредит, 167.000 на 
зајмове на залоге, 6.12 милиона на потраживања no текућим 
рачунима, у хартије од вредности 648 хиљада, у вредпост 
резервног фонда 993 хиљада и т. д. Разне гарандије, које се 
појављују у активи и пасиви, износе 20.54 милио.ча х-пиг-ра. 
Најинтересантнија позиција активе су менични кргдити: од
3,3 милиона у 1925. години, они су порасли на петороструки 
износ, паралелно са растућим сопственим и поверекнм сред- 
ствима.

У рачуну губитка и добитка видимо, да cv камати 
no расходима у 1930. години мањи за 14.000 динара ;>д оних 
из 1929. године, и ако су страна средства у 1930. годтш  за 
скоро 3 милиона већа но у 1929. — у томе се нлј i ■1 ne од- 
разује снижење каматне стопе. У банчиким приходнма, ка- 
мата je порасла за 240 хиљада, пошто су дати кредити за 
скоро 3 милиона већи.

Чиста добит у свакој je години већа: од 173.000 ди- 
нара, колико je износила у 1925. години, она je порасла на
426.000 динара у 1930. год. Ha име дивиденде je плаћеко: 
1923. године ништа, 1924. године 10 од ето, за 1925. до 1927. 
године no 6 од сто, у 1928. години 12 од сто, a у 1929 ■ е- 
дини 8 од сто. За 1930. годину главна скупштина још није 
донела потребну одлуку.

Врањска привредна банка подржава сво;!у филиј?.лу 
и у Куманову, која одлично ради.

У управи се налазе:
Председник Управног одбора јован С. Стојковић, под- 

председник Милан К. Јовановић, Јонча 3. Митровић, предуз., 
Аритон С. Стојковић, трг., Сима Аврамовић, трг., Василије 
Ђ. Стошић, трг, Петар Поповић, Стојан М. Димић, казаиу, 
Марко Денковић, трг., Трајко Ј. Ковачевић, трг., Јосип Трај- 
ковић, трг. A у Надзорном одбору г. г.: Председник Ђорђе 
К. Ристић, Никола Манасијевић, трг., Трајко A. Павловић, 
трг., Димитрије Ј. Петковић, трг., Димо Миљковић, трг.

„MEZ" JUGOSLOVENSKO D. D. ZA PROIZVODNJU SVILE 
ZA ŠIVENJE I VEZENJE — ZAGREB

U Badenu, u Nemačkoj, postojale su dve poznate svetske 
fabrike za proizvodnju svile za šivenje i vezenje: „Mez” i 
„Mezvater”. Jedna i druga podržavale su gotovo u čitavom sve
tu svoje afilijacije, pa tako i kod nas. „Mezvater” dapače osno
vao je 1926. godine u Zagrebu i posebno akcionarsko društvo.

Prošle godine došlo je u Nemačkoj do fuzije između

„Mez*’ i „M ezvatera” pod imenom „Mez” A. G. für Näh-und 
Strickseiden. Jugoslavenski „Mez je generalni zastupnik za Ju
goslaviju, pak je prošle godine i on promenio ime koje odgovara 
centrali u Badenu.

Potrošnja svile za šivenje i vezenje biia je i kod nas sve 
veća. A kako postoji kod nas za te artikle odgovarajuća carina, 
odlučio se je ranije „Mezvater” a danas i oba fuzionisana po
duzeća, da pristupe bar jednom delu fabrikacije svojih produka
ta, kako bi izbegli plaćanje visoke carine. Naravno da se svi
leno predivo povlači od centrale koje se onda kod nas dalje 
prerađuje.

Poduzeće je kupilo u Zagrebu jednu propalu, i na novo 
podignutu tvornicu kartonaže, gde je uredilo svoju fabriku. S 
obzirom da je marka „Mez” i kod nas veoma dobro uvođena, 
kao i s obzirom na carinsku zaštitu, možemo očekivati da će 
se poduzeće još razvijati i da će jednog dana pokazivati i veće 
dimenzije.

Poslovni uspeh do sada ne zadovoljava. Međutim kod afi- 
liranih poduzeća, u prvom redu kod onih, koja imaju generalnu 
agenturu svoje centrale ne ide se uvek za tim, da afilijacija 
iskaže dobitak. Taj dobitak, ukoliko eventualno postoji, može 
biti iskazan i ko(i centrale. U koliko afilijacija iskaže slabije rezul
tate, u toliko se eventualno manje plaća poreza i raznih pri
reza. Pored toga moramo imati u vidu da jedno novo poduzeće 
pogotovo ako pristupa vlastitoj fabrikaciji, u prvo vreme obično 
nailazi na toliko poteškoća i na tolike nepredviđene izdatke; da 
teško u prvo vreme može raditi sa dobitkom.

Situacija je sada u toliko povoljnija što je došlo do fuzije iz
među matica u Badenu. Dok su oba poduzeća imala svoja za
stupstva u Jugoslaviji, morali su se tući. Danas kad postoji 
samo jedno poduzeće to ima, s obzirom da je „Mez” tako po
znato, izvestan monopolski položaj koji će odraziti i na cenama. 
dotično poslovnom uspehu.

Bilanca za 1927. i 1929. godinu ovako izgleda:
Aktiva 1929. 1927.

u hiljadama dinara
Blagajna 31 26
Menice 59 .104
Dužnici 3.337 4.415
Nekretnine i zalihe 4.799 4.365
Gubitak 349 286

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000
Verovnici 7.678 8.198
Akcepti 211 —

U 1929. godini zapravo je polučen čisti dobitak od 55 
hiljada dinara. Međutim kako je koncem 1928. godine bio iska
zan gubitak od 405 hiljada dinara, to je dobitak u 1929. godini 
bio upotrebljen za otpis dela gubitka ranijih godina.

Nezgodno je što su nekretnine i zalihe iskazane u jednom 
iznosu. Prema tome se nikako nezna koliko iznose investicije, 
a to je kod jednog industrijskog poduzeća od naročite važnosti. 
Radi toga bila bi u idućoj bilanci apsolutna potreba da dođe do 
podele te pozicije i investicije zalihe i robe. Dapače i kod samih 
investicija trebalo bi deliti u, nekretnine i strojeve. Tek kad se 
zna koliko iznose investicije, može se videti, u koliko su one po
krivene vlastitim a u koliko tuđim sredstvima. Doduše to za jed
no afilirano poduzeće, gde su sve akcije u rukama centrale ne 
igra naročite uloge ali ipak neki principi bilanciranja ne bi se 
smeli jednostavno mimoilaziti.

Vjerovnici iznose skoro 8 miliona dinara i verovatno su 
to potraživanja centrale za dobavljenu robu dotično polu- 
fabrikate. Nešto prometnog kapitala daće i zavod, sa kojim radi, 
pogotovu što njegova vodeća ličnost sedi u upravi.

Akcionarski kapital Mez-a predviđen je sa 3 miliona di
nara i on će se skoro uplatiti. Tada će poduzeće biti u stanju 
da vlastitim sredstvima izvrši neke nove instalacije koje će zna- , 
tno povećati kapacitet produkcije.



Зрањска привредна банка
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године 

Акотш а ЕЗзшшш

Динара Динара
Благајна : Главница 4,000.000'—

готовина у касама 316.039-24 Фондови :
на жиро рн. код Н. Банке, Скопље 6.004*— резервни фонд 973.662-50
на чек, рач, Пошт. Штедионице 6.51Ò-46 пензиони фонД банч. чиновн. 84.495'-

Есконт: Улози :
менице у порхфељу 14,012.818'— no уложним књижицама 14,278.790*28
мен. у реес. код Н. Банке, Скопље 508.700'— no текућим рачунима 2,058.828”—
менице у депо, код Поштапске 

Штедиоиице, Скопље
Повериоци :

500.000"— no текућим. рачунима 738.418'-—
Зајам на залоге 167,500”—- no привременим рачунима 82.320’54
Дужници: Реесконт 508.700"—

no текућим рачунима 6,031.672-26 Преносна камата 304.071*34
no привременим рачунима 130.342 26 Остављачи остава 9,887.140.70

Хартије од вредности 648.276 — Депоненти супергаранцијa 4,439.620-—
Вредност резервног фонда 930,750'— Депоненти гаранција 689.000*—
Вредн. пенз. фонда банч. чиновн. 62.500'— Полагачи кауција 1,225.000"—
Непокретно имање 35.822-05 Издата гарантна писма и жиро 555.000”—
Намештај 81.535-35 Депоненти Поштан. Штедионице 500.000"—
10 од сто амортизација 8.153-50 Дата покрића no тек. рачунима 4,250.000'—
Оставе no текућим рачунима 9,887.140'70 Остала пасива 46.941*60
Депоноване супергаранције 4,439.620 — Тантијеме 34.095*-
Депоноване гаранције 689.000'— Дивиденда за 1930. год. 320.000"—
Кауције 1,225.000-—
Дужници гар. писама и жиро 555.000'—
Депо Поштан, Штедионице 500.000 —
Покриће no тек, рачунима 4,250.000'—

Укупно 44,976.082‘96 Укупно 44,976.082”96

Рачун губктка и добнтка на дан 31. децембра 1930. године 
Расход Прижо®

Динара Динара

Камате : Камате :
no улозима на штедњу 1,529.925'— no меницама 1,460.760-80
no улозима на тек. рачуну 109.773 — no зајмовима на залоге 27.019*—
no реесконту 11,908'— no текућим рачунима 514.565*92

Плате и додатди 265.600'— Провизија
685.144*76Трошкови : no свима пословима

порез, прирез, кулучарина, кирија,
огрев, освет., разне таксе, путни
трошкови и др. 344.099-48

Чиста добит Дин. 426.175"-
на основу чл. 53. банч. правила
10 од сто резервном фонду 42.617‘50
5 од сто пенз. фонду банч. чинов. 21.309'—

10 од сто од вредн. на амортизац.
намештаја 8,153-50

8 од сто тантијеме Управном и
Над. Одбору и чиновн. 34.095"—

Дивиденда за 1930. год. 320.000"—

Укупно 2,687.480’48 Укупно 2,687.480*48
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Садржај:
Beogradska založna banka, Beograd 
Месарска банка, Београд 
Dunavski kreditni zavod, Beograd 
Колонијална банка, Београд 
Banka „Slavija”, Beograd

BEOGRADSKA ZALOŽNA BANKA, BEOGRAD.

Beogradska založna banka osnovana je 1902. godine sa 
glavnicom od 600.000 dinara. U 1920. godini povišena je na 1 
milion dinara, 1921. godine na 2 miliona, a  nominala akcija je 
povišena od 100 na 200 dinara; 1922. goaine na 3 miliona, a no
minala akcija na 300 dinara. U 1923. godini povišena je na 6 mi
liona, a 1924. na 12 miliona dinara, podeljeno u 40.000 akcija 
à  300 dinara, koliko i danas iznosi. Na zboru akcionara 1929. 
godine bilo je govora ,da se glavnica poveća na 16 miliona 
time, da se 4 miliona izvadi iz rezervnog fonda na taj način, 
što bi se akcije prežigosale od 300 na 400 nominale. Međutim 
do toga nije još došlo.

Skrećemo pažnju čitalaca na naše analize bilansa Beo
gradske založne banke za ranije godine: za 1928. godinu u 5. 
broju „Narodnog Blagostanja” od 15. m arta 1929. godine a za
1929. godinu u dodatku 14. broja od 15. aprila 1930. godine.

Za 1930. godinu bilansa Beogradske založne banke tačna 
je slika našeg privrednog stanja: volumen poslova je veći no u
1929. godini, ali je čista zarada manja. Prema 1929. godini ona 
je  za oko 700 hiljada manja, i iznosi 2.3 miliona, ali je prema
1928. i 1927. godini podbacila za preko 100%. Uzroke ovako 
smanjene dobiti objašnjava uprava time, što je u 1930. godini 
radila sa 4 do 5% nižom kamatom po davanim kreditima nego 
u 1929. godini, dok se za kamatu na uloge na štednju plaćalo 
jedva 1 do 2%  manje. Ova malena marža između aktivne i pa
sivne kamate bila je dovoljna da se smanji dobit u gore nazna
čenom obimu.

Što se pak tiče rada i napretka bančinog dobivamo ve
oma zdravu i zadovoljavajuću sliku. Iz upoređenja glavnih bi- 
lansnih pozicija za poslednje četiri godine, najtačnije se vidi na-
predak:

Aktiva
Račun Izravnanja: 
1927. 1928. 1929. 1930.

Blagajna 3.766
u hiljadama dinara 

3.609 4.055 3.546
Menice 45.076 37.033 34.624 32.997
Tekući računi 20.666 27.170 23.592 33.259
Zajmovi na zaloge 8.910 9.062 8.079 7.459
Nepokretnosti 8.962 8.662 10.091 10.115

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rez. fondovi 6.151 8.748 9.403 10.840
Ulozi na štednju 47.655 46.566 45.720 48.929
Tekući računi 19.388 18.628 12.479 17.407
Bilansna suma 156.024 179.171 174.149 213.428

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Troškovi 3.764 2.892 3.121 2.73T
Kamati 3.738 4.207 4.259 4.039
Čista dobit 5.663 4.659 2.959 2.299

Prihod?
Kamati 8.108 8.480 7.653 7.958
Prihodi od stanarine 2.053 1.825 1.659 1.739
Razni prihodi 4.040 3.204 2.630 625
Zbir prihoda 15.205 14.629 11.943 10.453

Bilansna suma je porasla za skoro 40 mil. dinara i iznosi
213.4 miliona, što je dosada najviša cifra, od kako banka po
stoji. U toj se cifri podrazumevaju i prelazne pozicije, kaucije 
naplate etc. Ako ove eliminiramo, onda iznose plasmani 90 mili
ona, a oni su prema 1929. godini veći za 10 miliona dinara. 
Glavnica je ostala nepromenjena; a sem nje, sve su važnije po
zicije pasive u porastu: fondovi za 1.44 miliona, ulozi na šted
nju za 3.2 miliona a pasivni tekući računi za 4.93 miliona dinara; 
od toga je 48.9 miliona uloga na štednju a 17.4 miliona pove
ri oca po tekućim računima i reeskontu. Iz gornje tablice vidimo, 
da su u 1927. godini ulozi na štednju bili maksimalni sa 47.6 
miliona dinara; u narednim dvema godinama oni postepeno 
opadaju. To nije možda posledica nepoverenja ulagača u samu 
banku, već je posledica bančine politike, koja je u 1928. i 1929. 
godini nekoliko puta morala obustaviti prijem uloga, zbog toga, 
što je novac „više ležao nagomilan i besplodan u blagajni” kao 
što to bančina uprava napominje u svojim ranijim izveštajima. 
U 1930. godini nema suvišnih kasenih gotovina, ni u izveštaju ih 
se više ne spominje i ulozi na štednju opet rapidno porastu, 
i sa 48.93 miliona za 1.3 miliona premašaju rekord iz 1927. go
dine. Tako isto vidimo, da su se pasivni tekući računi i reeskont, 
koji su od 1927. godine u stalnom opadanju, od 19.4 miliona na
12.5 miliona u 1929. godini, u 1930. godini opet povečali na
17.4 miliona.

Prema tome ukupna sredstva iznose u 1930. godini 89.2 
miliona dinara, (a 79.6 miliona u 1929. godini) a plasirana su 
na sledeći način: 3.55 miliona je bančina gotovina; od toga leži
2.22 miliona u blagajni, 1.26 miliona na žiro-računu Narodne

i banke a 63.000 na čekovnom računu kod Poštanske štedionice. 
Na kredite po tekućim računima dato je 33.26 miliona, na me- 
nice 32.99 miliona, na zajmove na zaloge 7.45 miliona a vred- 
nost nepokretnosti iskazana je sa 10,11 miliona.

Prema 1929. godini, najjače su porasli krediti po teku
ćim računima; za skoro 10 miliona ili za upravo toliko koliko 
su u toj godini porasla ukupna bančina sredstva. Prema 1927. 
godini oni su veći za 13 miliona, dok su menični krediti u 
snažnom opadanju. U 1927. godini iznosili su 45 miliona dinara..
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To je bio rekord i kulminacija. U narednim se godinama stal
l o  smanjuju te su u 1930. godini sa 32.9 miliona za 12 miliona 
manji. Iz ovoga izlazi, da je banka iz osnova promenila svoju 
politiku plasmana: smanjuje menične kredite a istovremeno po
većava one po tekućim računima. Jedino u 1929. godini imamo 
izuzetno stanje: u toj su godini smanjeni i tekući računi, za 
Tprefcó 3.5 miliona, zbog opšteg smanjenja volumena poslova. 
Öä 1928. godine pa .na ovamo, smanjuju se i zajmovi na zaloge:
ii 1930. godini za 600 hiljada prema 1929. i za 1.6 miliona prema
1928. godini.

Nepokretnosti su iskazane u 1930. godini sa 10.11 miliona 
mlinara; sastoje se iz bančine palate u Kolarčevoj ulici i dru
gih pet imanja u Beogradu, koja donose danas prihod ođ 1.74 
miliona dinara godišnje, dakle oko 17%. Ovako dobar prinos iz
lazi iz toga —  kao što to uprava u svom izveštaju podvlači, — 
da je vrednost palate bila blagovremeno svedena na vrednost 
daleko ispod koštanja i što su ostala imanja povoljno kupljena. 
Banka ima nameru, da ih u danim povoljnim prilikama realizuje.

Među ostalog, uprava bančina u svom izveštaju napo
minje, da je ceo njezin plasman, od preko 90 miliona dinara, 
najvećim delom likvidan i da striktno vodi-računa, da likvidne 
sume uvek odgovaraju visini dugovanja,
' ■ Iz upoređenja zbira računa gubitka i dobitka primečujemd 
fetalno opadanje. Od 15.2 miliona u 1927. godini taj je zbir svake 
godine manji tako da je do 1930. godine smanjen za čitavu jednu 
trećinu, odnosno na 10.45 miliona dinara. Prihodi od kam ata i 
pd stanarine malo su porasli prema 1929. godini; rii su razni 
prihodi žestoko podbacili: prema 1929. godini za 2 miliona a 
prema 1927. za čitavih 3.6 miliona dinara. Iz toga rezultira i 
smanjena dobit, koja je iskazana sa 2.299.000 dinara. Uprkos 
smanjenih prihoda rezervni fondovi su pojačani za 360 hiljada 
dinara.

Dividenda iznosi 40 dinara po akciji; u 1929. godini iz
nosila je 50 dinara a u 1928. godini i ranije 60 dinara. Ovako 
radikalno smanjenje dividende {što u pogledu na vanredno 
visoke rezervne fondove ne bi ni bilo potrebno) i snažno do- 
tiranje rezervnih fondova je veoma potrebna i pravilna politika 
predostrožnosti i sigurnosti.

U upravnom odboru se nalaze g. g.: pretsednik Panta 
Tadić, trgovac; p. pretsednik Ljubir P. Tadić, trgovac; Milija 
R. jovanović, rentijer; Dragutin Stamenković, državni savetnik 
u penziji; Božidar N. Milosavljević; Nikola B. Nestorović, pro
fesor univerziteta; Mihailo L. Đurić, trgovac; Dr. Milan Rađosav- 
Ijević glavni sekretar Beogradske berze; Đorđe Mijović, profe
sor univerziteta; a u Nadzornom odboru g. g.: pretsednik Stevan 
V. Gajić, direktor Narodne banke; p. pretsednik Svetislav j. 
Jelić, direktor Izvozne banke; Milisav Radosavljević, trgovac; 
Dragutin Đorđević, profesor univerziteta; Blagoje Antonijević, 
trgovac.

MECAPCKA БАНКА — БЕОГРАД

Кад старији човек, који je пратио економски живот 
лредратне Србије, среди своје успомене које се односе на 
историјат Месарске банке, долази неизбежно до уверења да 
в’елика истш т лежи у француској изреци: човек предлаже, a 
Бог располаже., Године 1892.—4., србијански извоз свиња 
€ио je изложен тешким ветеринарским шиканама од стране 
Аустро-Угарске. И најиздржљивији оптимисте биле су из- 
губиле наду на могућност нормалног сточног промета са 
Аустро-Угарском. To je сазнање уродило одлуком да се код 
Београда оснује једна акционарска кланица Koja би омогу- 
1шла извоз сточарских производа, који су мање подложни 
квару, и издржљивији за даљи транспорт и тиме омогућавају 
еманципацију од аустро-угарског тржишта. Ето то je био 
циљ београдске кланице! Она одавно с тим нема никакве 
везе. После светског рата то je сасвим природно. Њено уда- 
.љење од границе с једне стране и потребе растућег Вео-

града за једном кланицом одвеле су je на сасвим другу 
страну.

Тачно десет година доцније, 1905. године, осноВана 
je Месарска банка у Београду од касапа и трговаца стО- 
ком и сточних производа. Два су мотива који су допринели 
појави Месарске банке; први се састојао у неповољном ста- 
њу месарских кредита у Београду. И ако je у Београду већ 
било месара јаких капиталом ипак je касапин био још увек 
декласиран за банкарски кредит. Са великим напором се 
могао добити менични кредит од највише 5 до 10 хиљада 
динара. Међутим београдски месари су већ требали врло 
велике обртне капитале. Други мотиа лежи у трговинско- 
политичкој ситуацији Србије. Трговкнски уговор с Аустро- 
Угарском je истицао 5903. године. Аустрија je већ била 
усвојила нову заштитну тарифу, a аустриски аграрци су 
и преко новина и парламента неуморно давали на знање 
Србији, да се ветеринарна конвендија неће више обновити. 
A то je пак значило престанак- трговине живом стоком. A 
то je даље значило да месари и .трговди сточним произво- 
дима имају реч у најближој будућности. Другим речима и 
Месарска банка ставила je себи исти задатак који и кла- 
нично друштво 10 година раније, само с ток  разликом да 
она и данас врши тај задатак са максималним капором.

Месарска банка кредитира своје еснафлије и потпо- 
маже извоз живе стоке. Ta њезина вериост ‘традицији Огледа 
се чак и у чињеници да je и данас претседник Управног од^ 
бора г. Радисав Ј. Јовановић најстарији кожарски трговац 
у Београду. ‘

Од чланова Управног одбора још се налазе на истол» 
месту: г. г. Бранко Старчевић (као потпредседник Управног 
одбора) и Рада Лукић (као члан) a од функционера из тог 
времена који су још живи, али који немају више то свој- 
ство, г. Игњат Бајлони (некада члан ' Управног одбора) и 
г. Тодор Михајловић (некада члан Надзорног одбора).

Месарска банка има врло интересантну историју и 
„Народно Благостање“ ће у. току године на овом 'месту 
да забележи најважније моменте национално-економске, по~ 
словне и личне.

Први директор Месарске банке био je један од нај- 
љубазнијих Београђана Јоца Константиновић, који je за вре- 
ме једне кризе у београдској чаршији изгубио своју само- 
сталну егзистенцију као сонственик галантериске и помодне 
радње. Али je све до смрти био сачувао ону освајајућу љу- 
базност продавца у једној помодној радњи. Срећа je велика 
била за Јоцу што je пре тога био у осигуравајућем послу. 
Тамо je стекао све што je било потребно да дуже годинб 
издржи као сарадник једног печеног трговца, али кратког и 
осечног, Косте Панђеле.. .

По тадањим статутима банка je имала да подигне до 
саме кланице на Карабурми зграду за смештање месарских 
производа као масти, лоја и коже, које би имала да прими 
у комисион. ГТоред тога имала je подићи оборе и штале као 
и кошеве за храну. У другој години свога живота банка j'é 
купила земљиште и подигла зграду за смештај крмиси- 
оне робе.

Месарска банка je остала верна своме првобитном за- 
датку. A он je необично тежак и деликатан и захтева много 
већу предострожност, но што je то код банкарског посла. 
Извозна банка претрпела je у првој периоди свога живота 
ка томе послу велике губитке. Ha њему су многи долазили 
до просјачког. штапа. To je херојство издржати двадесет 
година у послу кредитирања извоза живе стоке. Месарска 
банка je то могла постићи само захваљујући своме богатом 
искуству и дугогодишњој пракси. Она се може сматрати за 
једног од најбољих експерата у југославији. Она je финан- 
сирала 1929. г. извоз стоке у укупном износу 203 вагона и 
то за Чехословачку, Аустрију и Италију. У прве две нај- 
више je извезено свиња, a у Мталију само говеда. У 1930.
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г. финансирала je Месарска банка извоз од 500 вагона 
стоке, такође у разним правцима. Успешан рад на финанси- 
рању спољне трговине стоком захтева у потпуном смислу 
нарочито признање. Месарска банка чува своју физиономију 
од првог дана оснивања. Она има и данас своје непокретно- 
сти као машински уређај чији износ не можемо тачно да оз- 
начимо због тога што je та позиција исказана заједно са 
нкпокретношћу коју она има у сред вароши (на Зеленом 
Венцу). Одатле ће доћи и нов полет Месарске банке, јер 
cf. развићем Београда тај посао добија и локално све већи 
значај. Поред данашње кланице и оне коју подиже Веоград- 
ска општина, има још увек места за једно сточно тржиште 
модерног уређаја, што би био задатак у ствари Месарске 
банке.

Из шезиних завршних рачуна се не може да види 
природа њезиног посла, јер се он облачи у обичну банкар- 
ску форму : у менице и текуће рачуне, али су no тим двама 
најважнијим позицијама дужници људи од еснафа, руфет- 
лије. To je за Месарску банку велико преимућство што ona 
познаје и посао и људе у послу.

Рачун изравнања.
Актива 1927. 1928. 1929. 1930.

у хил>адама динара
Благајна 1.032 1.224 1.798 1.122
Менице 11.241 10.433 7.101 7.028
Ломбард 898 2.380 1.363 715
Текући рачуни 13.464 11.219 10.724 10.539
Хартије од вредности 2.821 3.203 3.631 4.153
Непокретности 2.100 2.058 2.016 1.976
Машинерије и алат ___ 279 251 226
Наметтај 45 40 36 32

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 1.223 2.520 2.846 2.938
Улози 10.711 10.332 9.760 9.348
Текући рачуни 6.370 5.409 3.761 576
Реесконт 5.784 4.133 3.239 4.922
Добит 1.125 767 622 522
Збир активе или пасиве 65.634 62.944 56.806 57.014

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 1.501 1.791 1.014 911
Трошкови 732 907 713 592
Добит 1.125 767 622 522

Приходи
Камата 1.889 2.315 1.465 1.198
Провизије 1.022 618 412 403
Принос непокретностн 329 328 276 261
Принос хартија од вредности 187 205 196 191
Збир прихода или расхода 3.429 3.466 2.349 2.055

Њезин укупан обртни капитал износи око 23 милиона
дннара, сопствена сратства 8 милиона округло (5 главница 
и 2,9 разне резерве). Улошди износе 9,3 милиона динара, a 
реесконт код Народне банке округло 5 милиона динара. 
Улошци на штедњу показују кроз 4 године велику стабил- 
ност, a исто тако и реесконт код Народне банке. Ha против 
текући рачуни су у наглом опадању: они су износиЛи још
1927. године 6,3 милиона динара, a 1930. године 0,57 мили- 
она динара. И Месарска банка како она то истиче у свом 
извештају, осетила je велику обилност новца, због тога je 
с једне стране спустила камату на улошке на 6 од сто, a

с друге стране je отказала употребу кредита код остадцх 
својих поверилаца сем no реесконту код Народне банке. И 
она jè дакле потпуно снабдевена капиталом потребним за 
обављање послова.

Каптал je пласиран са 10 и no милиона динара у те- 
куће рачуне, a 7 милиона у есконт. једна и друга позиција 
су у опадању, есконт je износио 1927. године 11,2 милиона 
динара, a текући рачуни 13,4 милиона динара. To смашење 
долази као последица смањења обртног капитала услед ре- 
дуциране употребе текућих рачуна, a и због промене струк- 
туре активних послова Месарске банке, јер четворогодшшвд 
преглед нам показује да су на пример сопствене хартије од 
вредности износиле 1927. године 2,8 милиона a 1930. 4,1 
милион динара. Банка je дакле смањила менични портфел>; и 
потраживања no текућим рачунима, a повећада сопствене 
хартије од вредности. У извештају се ништа не говори какве 
су природе те хартије, али.као што смо неколико пута то 
истицали у „Народном БлагОстању“ при данашњој оп- 
штој привредиој депресији бегство у хартије од вредности je 
свеопшта појава наших банака, a нарочито београдских. Ме- 
сарска банка je пре две три године чинила мало јаче екскур- 
зије у остале банкарске послове. Али на томе пољу као да 
није направила најбоље искуство. И ми се слажемо с тим да 
банка, која има тако драгоцено искуство, која има тако 
рсћи монопол у рукама и треба да остане при првобитном 
послу догод коњунктура то допушта.

Рачун губитка и добитка одликује се оним чиме се 
одликују мање више и све остале банке, наиме сталним oria- 
дањем бруто прихода. Он je износио 1927. године 3,4 мили- 
она a 1930. г. 2 милиона. Пад износи 60 од сто и обухвата 
како принос непокретности тако и камату, a нарочито про- 
визију. Ова je пала од милион на 403 хиљаде динара. Због 
тога je и дивиденда морала да падне. Чиста добит опала je 
од 1,1 на 0,52 милиона динара, пад износи 50 од сто, док пад 
бруто-прихода износи 60 од сто. Taj релативно повољнији 
резултат чистог прихода долази отуда што je банка успела 
да компримира и издатке и то како камату тако исто и на- 
рочито трошкове. Трошкови банчини који су износили 1920, 
годне 732 хиљаде динара сведени су на 592.000. Види се да 
чврста рука води посао и да се енергичном штедњом одр- 
жава стално здраво стање у банци без обзира да ли једие 
године наиђе евентуално какав незгоднији дан или неповољ- 
нија коњунктура.

Банка има 10.000 комада акција à 500 динара (глав- 
ница пет милиона динара). У 1929. години дала je дивиденду 
40 динара (no акцији 8 од сто) a у 1930. години 35 динара 
(7 од сто). Фондови се стално снаже како еопственим сред- 
ствима тако и редовним дотацијама.

DUNAVSKI KREDITNI ZAVOD, BEOGRAD.

Dunavski kreditni zavod je osnovan još pre balkanskih 
ratova, u 1908. godini, sa glavnicom od 500.000 dinara; u 1920. 
godini povišena je na 2 miliona, a 1921. godine na 5 miliona 
dinara, koliko i danas iznosi. 1923. godine odlučeno je povišenje 
na 10 miliona, ali je to ostavljeno za docnije, kad budu prilike 
na efektnom tržištu povoljnije.

Notorna je stvar, da je teška privredna depresija po- 
siednjih godina ostavila i u našem bankarstvu teške rane, koje 
se odrazu ju pre svega u opadanju volumena poslova. Za Du
navski kreditni zavod kao da ne postoji, kriza, jer se banka po
slednjih tri godina razvija upravo zavidnim tempom. Za ranije 
godine, mi smo podvukli tu činjenicu prilikom analiziranja bi
lansa Dunavskog kreditnog zavoda: za 1928. godinu u broju 4. 
od 25. januara 1930. godine, a za 1929. godinu u broju 28. od 
12. jula 1930. godine u dodatku „Narodnog Blagostanja” — na 
šta  upozoravamo naše čitaoce.

Zbog toga imamo sada da se bavimo analizom bilansa.
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odnosno bančinmi radom za poslednju, 1930. godinu. Polet je 
više no interesantan. Da se bismo što očiglednije dokumenti
rali, donosimo upoređenje glavnih bilansnih pozicija za poslednje 
četiri godine. Dobijemo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara

Blagajna 395 526 234 402
Nepokretno imanje 31 31 31 31
Nsm eštaj 223 243 233 247
Dužnici 8.530 9.345 13.183 19.411
Hartije od vrednosti 65 959 1.017 1.074

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Stalni rezervni fond 161 175 227 286
Specijalni rezervni fond 22 22 22 22
Ulozi, reesk. i tek. rač. 3.646 5.398 8.981 15.324
čis ta  dobit 327 240 520 592
Zbir aktive ili pasive 33.058 27.491 34.314 50.628

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Marnata, kirije, plate,

troškovi, porezi 480 1.146 1.014 1.138
Dobit 327 240 520 592

Prihodi
Kamata, proviz. i prih.

od hartija od vredn. 814 1.386 1.534 1.731

Zbir računa izravnanja porastao je u 1930. godini na 
50.63 miliona dinara, što prema 1929. godini znači povećanje 
#d  16 miliona dinara; prema 1928. godini povećanje iznosi čak 
i  23 miliona, odnosno preko 80 od sto. U 1928. godini bio ie za
б miliona manji no u 1927. godini a to iz razloga, što je u toj 
godini izvršena reorganizacija bančina; tada je upravu banke 
preuzeo poznati finansiski stručnjak, gospodin Vasa U. Jova- 
nović, koji je izvršio energično remeduru i eliminirao sve ono 
što nije valjalo. Njegovom energičnom vodstvu banka i zahva
ljuje svoj polet. Glavnica je u 1930. godini ostala nepromenjena, 
a  rezervni fondovi su prema 1929. godini za 60 hiljada dinara 
veći i dostižu 308 hiljada dinara; prema tome, sopstvena sred
stva iznose 5.3 miliona. Strana sredstva, naime ulozi na štednju, 
reeskont i tekući računi, koje iskazuje banka u jednoj zbirnoj 
poziciji, dostižu 15.3 miliona dinara. To je prema 1929. godini 
upravo ogroman porast, koji je još toliko interesantniji, jer je 
poznato, da je u 1930. godini znatno reducirana kamatna stopa. 
Porast iznosi 75 od sto i relativno posmatrano, teško da po
stoji kod nas još kakav novčani zavod, kod koga su ulozi, te
kući računi i reeskont u 1930. godini porasli u toj meri. Upore
đenje ove pozicije sa stanjem u 1927. godini, dakle pre četiri 
godine, prema kojoj je skoro za 4.5 puta veća, najlepše doka
zuje, šta znači za jednu banku vešta i sposobna uprava. Tuđa 
sredstva su za 3 puta veća od sopstvenih, što je povoljan od
nos. Ukupna sredstva bančina, koja su u 1929. godini iznosila 
14.75 miliona, povećala su se u 1930. godini na Л .\  6 miliona.

Od tih 21.16 miljona plasirano je 19.41 miliona odnosno 
97 od sto na dužnike po eskontu, zalogama i tek. računima. 
Kako smo već prilikom analize bilansa ranijih godina napome
nuli, Dunavski kreditni zavod ima svoj specijalitet u pogledu 
davanja zajmova po eskontu: visina tih zajmova je limitirana 
sa 10.000 dinara i niko ne može dobiti više. Iskustva pokazala 
su pravilnost ovoga principa, jer je svaki rizijeo kod ovakvog 
poslovanja skoro potpuno isključen. Prema 1929. godini ti su

krediti porasli za 7.23 miliona dinara. Pošto su krediti po es
kontu i na zaloge kratkoročni, to je lik vidite t zavoda upravo 
odličan.

Uprkos smanjenja kamatne stope su bruto prihodi' u
1930. godini za 200 hiljada veći od 1929. godine i iznose 1.73 
miliona dinara. Od toga otpada na rashode za kamatu, kiriju, 
plate, poreze i troškove 1.14 miliona dinara, a ostatak, 592 hi
ljade dinara je čista dobit. Prema 1929. godini troškovi bančini 
nešto su porasli, ali su ipak još manji od troškova u 1928. go
dini. Čista dobit veća je za 72 hiljade i iznosi 592 hiljade od
nosno skoro 600 hiljada dinara. Podeljena je na sledeći način: 
10 od sto ili 59 hiljada stalnom rezervnom fondu, 8 od sto na 
ime tantijeme Upravnom odboru, a 2 od sto kao tantijema či- 
novništvu. Dividendna politika je u posleratnim godinama 
veoma interesantna. Tako se plaćalo za 1921. godinu 5 od sto, 
za 1922. godinu 7 i po od sto, koja se je prema odluci glavne 
skupštine dotirala rezervnom fondu (616.000 dinara); od 1923. 
do 1926. godine nije uopšte bilo dividende, u 1927. godini 6 od 
sto, a  u 1928.— 1929. godini opet ništa.

Dunavski kreditni zavod nema filijala; ali se on bavi i 
finansiranjem industrijskih preduzeća, među kojima dolazi u 
prvi red „Raonik” a. d.

Upravni odbor Dunavskog kreditnog zavoda sačinjavaju 
sledeća g. g.: Vasa M. Jovanović, pretsednik, Dragiša Matejić, 
potpretsednik, Milan K. 1 odorović, Mihajlo Marinković, Milan 
O. jovanović, inž. Miloš V. Jovanović.

U Nadzornom odboru su g. g.: Đorđe Popović, pretsed
nik, Dušan Hope, Đorđe Đorđević i Nikola Pavlović.

BANKA „SLAVIJA” A. D., BEOGRAD.

i istorija banke „Slavija” može da se podeli u dve pe
riode, razdeljene ratom. Samo što kod banke „Slavije” razlika 
između jedne i druge periode ne dolazi samo otuda, što je rat 
ostavio na našem bankarstvu teške tragove ,već i zbog toga 
što je i uprava njezina u jednoj i u drugoj periodi vrlo različita. 
Ime „Slavija” dolazi od hotela „Slavija”, po kome je i cela oko
lina pre rata dobila ime. Pa kako je banka „Slavija” osnovana 
u tome kraju i imala svoje prve biroe, a kako su njeni osnivači 
bili bez ikakvoga duha, to su se zadržali na imenu svoga kvarta. 
Istina po neki put ime kvarta, mesta ili kraja treba da posluži 
i za obeleženje teritorijalnog prostranstva poslovnog, međutim 
to ovde nije bio slučaj. Banka „Slavija” je osnovana od ljudi 
koji nisu ni sami znali šta je to bankarski posao, koji su znali 
samo to da je dobro imati koncesiju na banke i po mogućnosti 
bančicu sa otvorenim šalterom. Banka „Slavija” je osnovana 
od jednog čoveka, koji je u Beogradu bio poznat pod nadim
kom „Skakavac”. To je bio prvi beogradski brasseur d’affaire
—  u malome i na periferiji. „Skakavac” je osnivač akcionarskih 
društava, vrlo vredan i vrlo agilan, ali gotovo nepismen i bez 
ikakvog znanja iz oblasti bankarstva. Poslovi i banke, koje je 
on osnivao i rukovodio, nisu mogli da izdrže kritiku ne samo sa 
gledišta teorisko-bankarskog već i sa etičkog. Tako je „Skaka
vac” poslednjih godina pred ra t postao sinonimom lošeg u ban
karstvu. Docnije je uzeo maha u rukovođenju bankom „Sla
vija” pok. Vasilije Marković, bankarski činovnik po profesiji 
i neobično vredan i izdržljiv čovek. On bi uspeo da od banke 
napravi što god, da nije u međuvremenu nastupio ra t i da se 
nije razboleo. U svakom slučaju posle svetskog rata banka 
„Slavija” je bila u stvari jedna firma i ništa više. Jedan rani bez 
slike. Upravo u koliko je bilo imovinske supstance unutra, ona 
je bila pasivna. Banka „Slavija” bila je posle rata zrela za likvi
daciju. Spasao ju je g. Boža Vučković, njen današnji direktor, 
koji je sa  položaja direktora Građanske štedionice 1920. godine 
došao na položaj upravnika „Slavije”, pošto se istovremeno za- 
interesovao i sàm lično za njezinu materijalnu sudbinu. Prema 
tome 1920. godine, počinje nova perioda u istoriji banke 
„Slavije”.



Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 330 113 316
Menice 4.402 4.540 5.737
Tekući računi 1.773 2.594 2.141
Razni dužnici 595 412 ■ 214
Inventar 16 14 13
Nepokretnosti 1.094 1.094 . 1.093
Kaucije i ostave 3.349 5.023 6.492
Hartije od vrednosti — _ 20

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000
Fondovi 948 1.068 1.185
Ulozi na štednju 3.317 3.476 4.302
Tekući računi 1.525 1.706 1.774
Državna hipotekam a banka 307 276 243
Heeskont 415 482 479
Dobit 328 331 284
Zbir aktive ili pasive 12.296 14.590 16.852

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 331 334 317
Plate, porezi i troškovi 409 451 460
Otpisi 22 22 23
Dobit 328 331 284

Prihodi
Prenos dobiti 25 — —
Kamata 668 735 685
Provizije 283 299 294
Prinos bančine kuće 115 104 105
Zbir prihoda iii rashoda 1.090 1.138 1.084
Dividenda 12% 12% 10%

Daleko bi nas odvelo kad bismo opisivali pojedine manje
partije života banke „Slavije”, dok je postala ono što je danas.
A danas je ona jedna od manjih beogradskih banaka čiji za
vršni računi nose normalnu fizionomiju, banaka tog tipa. Obrtni
kapital banke „Slavija” iznosi 10 miliona dinara, od čega 3,18
miliona sopstvena sredstva (2 mil. glavnice, 1,18 mil. rezerve),
6,5 mil. dinara tuđih sredstava (4,3 mil. ulošci, 2,2 mil. konto- 
korentni i reeskontni krediti). Odnos između sopstvenih i tuđih 
sredstava je kao 1 :2 , a to je najidealniji. Uiozi na štednju su 
u stalnom porastu, od 1929. do 1930. godine za skoro 900 hi
ljada dinara. Tekući računi i reeskont tako reći stagniraju, ve- 
rovatno zbog toga što banka ne želi da učini u većem obimu 
upotrebu od istih.

Ta su sredstva ovako raspoređena: 5,7 miliona eskont,
2,1 milion tekući računi, 0,21 mil. razni dužnici, 1,1 nepokret- 
nosti.

Med „raznim dužnicima” nalazi se jedna pozicija koja 
glasi: „potraživanja po prodatim placevima” 58 hiljada dinara. 
Kako danas nema u Beogradu placa, koji vredi samo 58 hiljada 
dinara, a kako ovde piše da je to potraživanje od više prodatih 
placeva, to znači da je ta cifra ostatak ili likvidacija 
nekog drugog posla, o kome nema ni traga u bilansi, pošto u 
njemu ne stoji nigde.da ima „placeva na prodaju”. Može se reći 
da je g. Boža Vučković, podigao banku „Slaviju” tim poslom. 
Beograd je počeo da se razvija jače posle' 19Ö3. godine, a kad 
god se jedna varoš razvija, špekulacija sa terenom i parcela- 
cioni posao vrlo su unosni. G. Boža Vučković je imao bogato 
iskustvo u tome poslu kao direktor Građanske štedionice, koja 
je to negovaia u velikom obimu pre rata. On je uspeo da izvede 
posao parcelacije jednog većeg kompleksa, — ako se ne va
ramo na Kalenićevom gumnu, — na kome se izidao vrlo lep deo 
Beograda. Posao je izveden onako, kako se to samo poželeti 
može. Zahvaljujući naglom porastu Beograda posle rata i in
flaciji konjunktura za placeve do 1925. godine bila je više no

briljantna.. Od 1925. godine počela se osećati deflacija, a od
1927. godine parcelacioni posao imao je čak i nešto rizika. 
Banka „Slavija” je izvela svoj parcelacioni posao u doba naj
sjajnije konjunkture. Ona je prodavala placeve po cenu, kojä je 
mnogo veća no što je danas. .

To je bio jedan vanredan posao kojim je trebalo banku, 
oživeti i postaviti na zdrave noge. Danas je taj posao svršen 
i banka se bavi kao što se vidi iz njenih završnih računa regu
larnim bankarskim poslovima.

Banka „Slavija” je delila dividendu od 12 od sto; u 1930. 
godini je spustila na 10 od sto. Međutim njena čista zarada iz
nosila je u 1930. godini 284 hiljade dinara, a u 1929. godini 331 
hiljadu dinara. A ni to nije sva dobit. Tako na pr. rezervni, fon
dovi koji su 1928.. godine iznosili 948 hiljada dinara, iznose. fla 
dan 31. decembra 1930. godine 1,18 miliona dinara. Porast 
iznosi skoro 240 hiljada dinara. Međutim svi su fondovi (a ima 
ih dva) dotirani iz dobiti za poslednje dve godine sa ukupno 
125 hiljada, što znači da je sa 55 hiljada dinara godišnje dota
cija učinjena iz prihoda samih fondova. To pak ,znači da čista 
dobit bančina iznosi 1929 .godine skoro 390 hiljada dinara, a
1930. godine oko 340 hiljada dinara. To je punih 17 od sto 
glavnice, ili 10 i po od sto od ukupnih sopstvenih sredstava. 
Tako velika čista dobit kod banke, kod koje strana sredstva iz
nose 200 od sto od sopstvenih izgleda neverovatna. Laik bi 
došao u iskušenje da tvrdi da je to mogućno samo pomoću ze~ 
lenaštva. Međutim kad-se analizira račun prihoda, onda se vidi 
da se ta  dobit može postići u poštenom bankarskom poslu kod 
nas, kad je on dobro fundiran. Ukupan prihod od kam ata — a 
ukamaćujući plasman iznosio je krajem 1930. godine 8 miliona 
dinara — iznosi 685 hiljada dinara. Bruto to je manje od 10 od 
sto. Ako se tome dodaju provizije i svi ostali prihodi (294 hi
ljade dinara) dobije se ukupni prihod od 970 hiljada dinara, od
nosno od celokupnoga plasmana 12 od sto, a .to  je kod nas.do. 
skoro bila niska kamata. Pri tome ne treba zaboraviti da smo 
mi sabrali i one prihode, koji nisu kam ata ,jer banka ima i dru
gih vanrednih prihoda, ali oni nisu iskazani zasébno.

Tako velika čista dobit omogućena je nevèrovatno šted
ljivom upravom banke. Ukupni izdatci iznose 460 hiljada dinara, 
(izuzev otpise i kam atu) a to je nepunih 40 hiljada dinara me-: 
sečno. Tu su sve plate ,poreza, osvetlenje i cela režija. U veli
kim bankama samo jedan direktor ima mesečno beriva koliko 
su ukupni troškovi banke „Slavija” . - •

Glavnica od 2 miliona dinara podeljena je na 20.000 ak
cija od po 100 dinara. Akcije su u čvrstim rukama, njima se ne 
trguje na berzi. Prema čistoj imaovini jedna akcija treba da 
vredi 155 dinara, međutim ona vredi mnogo više. Banka „Sia-, 
vija” ima dve jake tihe rezerve: jedno je zarada sa placem, u ' 
kome su njene kancelarije, preko puta Oficirskog doma i Ofi
cirske zadruge. Banka iskazuje tu kuću sa okruglo 1,10 miliona 
dinara. Međutim ona ima samo placa 1200 metara tu u sred 
varoši. Banka iskazuje dalje u aktivi 823 hiljade dinara vred
nosti rezervnog fonda. Prema obaveštenju koje nam je banka 
ljubazno dala, u toj poziciji se nalaze samo državne hartije od 
vrednosti i akcije Narodne banke. Samo akcije Narodne banke 
po današnjoj kursnoj vrednosti iscrpljuju celokupnu iskazanu 
vrednost rezervnog fonda.

Na kratko banka „Slavija” demantuje sva tvrđenja o 
nesposobnosti za život manjih banaka. Ima ljudi kod nas, koji 
bi razne akcije svojih portfelja rado zamenili akcijama banke 
„Slavije” . Kod velikih poduzeća konjunktura diktira razviće d 
rezultat posla, a kod malih rešavajuću ulogu ima čovek.

КОЛОНИјАЛНА БАНКА — БЕОГРАД
— Банка која дели 50% дивиденде и чији резервни фондови 

износе 178% главнице. —
Није искључена могућност да постоји још која банка 

у свету, која дели дивиденду 50% од главнице; али то мора 
бити банка стара најмање 80 година, у којој су нагомилане
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силне резерве, које нису подељене акционарима. Колони-; 
јална банка je млада банка. Она je истина основана 1910. 
године, али код свију србијанских банака треба рачунати 
да су утрнуле почетком светског рата и да су после рата 
почеле живот изнова. Тако ни Колонијална банка није ста- 
рија од 11 година,

Пре него што пређемо на анализу биланса те ориги- 
налне банке, да се задржимо на њезином имену. Ваљда ће 
ее наћи који међу нашим читаоцима који ће се запитати, 
вашто се зове Колонијална банка кад je чисто београдска 
банка, без филијала и кад се уопште не бави колонијалним 
послом. Назив je дошао од занимања једног од њезиних ос- 
нивача и главних акционара: Николе Кики-а, једнога од нај- 
већих трговаца колонијалном робом пре рата у Србији к 
великог добротвора Београдске Трговачке Омладине. Други 
оснивач, данашњи претседник г. Давид Леви био je no за- 
нимању еараф. До пре 26 год. то je био интересантан и 
уносан посао. Са стабилизацијом предратног динара морао 
je  он да се преоријентише пословно пошто je сарафски по- 
сао био на умору. Ha шта je друго могао да мисли до на 
оснивање једне банке, пошто je цео век провео у трговини 
новцем и хартијама од вредности. У друштву са Николом 
Кикием оснива он Колонијалну банку чији je председник и 
данас.

Рачун изравнања.,

Антива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. r.
у хиљадама динара

Благајна 1.663 1.023 667 1.316
Потраж. код новч. завода ------ 1.072 1.853 -i—
Хартије од вредности 1.746 828 1.869 2.987
Зајмови на харт. од вредн. 3.633 4.101 286 78
Менице 2.619 2.533 1.956 2.597
Текући рачуни 3.963 4.480 6.858 5.940
Непокретности 6.722 6.763 6.903 6.903

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Фондови 1.648 1.699 1.738 1.784
Дуг код Држ. Хип. Банке 1.085 2.002 1.905 1.799
Улози на штедњу 11.500 13.283 14.329 14.797
Текући рачуни 4.032 568 1.153 497
Разна пасива 782 2.032 86 55
Добит 914 684 574 458
Збир активе или пасиве 42.052 43.510 41.422 32.281

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Трошкови 678 722 520 527
Камате 1.042 1.224 1.164 1.199
Порези ------ 204 112 145
Расходи на непокретности . ------ 96 95 ' 125
Отписи 37 8 40 174
Добит 914 684 ' 574 458

Приходи
Камата 1.137 1.121 1.055 1.074
Провизије 166 175 143 58
Од непокретности 749 1.205 1.147 1.060
Од хартија од вредности 285 134 50 73
Разни приходи 334 304 111 362
Збир прихода 2.672 2.940 2.506 2.623
Дивиденда 60% 60% 50% 40%

Ради објашњења велике добити Колонијалне банке,

потребно je да бацимо поглед на њезину пасиву. У њој ћемс 
наћи да она располаже улозима на штедњу од 14,8 нилиона 
динара. Улози на штедњу износе 600 о д с т о  од сопствениж 
средстава, односно сопствена средства износе 18,3 од сто  
улога на штедњу. Ту лежи први извор великог прихода 
Колонијалне банке. Али не једини. Велика дивиденда je ре- 
зултат двају елемената у њезиној структури, од којих j e  
један поверење које се огледа у великом износу уложака^ 
на штедњу, a други необично сретно пласирање обртног 
капитала банчиног. Из актИве видимо да je банка на при- 
мер пласирала у непокретности 6,9 милиона динара — не- 
што више од половине укупних расположивих сретстава.

To je имобилизација, рећи ће неко. То није тачно, 
Банка може у свако доба да претвори у готов новац своје- 
две зграде у Узун Мирковој улици и то са врло велико« 
зарадом. Пошто je вредноет непокретности у ствари капи- 
тализирана рентом, a  код Колонијалне банке непокретности 
од 6,9 милиона динара доносе приход од 1,07 милвона ди- 
нара, a  то je 16,5 од сто. Кад се узме у обзир положај 
зграда и њихова рента, онда се може појмити да се такве 
непокретности могу у свако доба да претворе у готов но- 
вац. Кад се узме у обзир лоша ликвидност ликвидних бан- 
карских потраживања, човек долази у искушење да тврдк. 
да je једна опрезно сазидана кућа са добром рентом и на 
дсбром месту ликвиднији платеж од многих потраживања 
no текућем рачуну. Уосталом водећи рачуна о теориској; 
ликвидности управа Колонијалне банке није се устезала да 
узме дугорочни хипотекарни зајам код Државне хипоте- 
карне банке за своје зграде, и да тиме знатно смањи износ 
инвестираног капитала у зграде. Кад се од у билансу иска- 
зане вредности одузму зајмови на непокретност, које je no- 
вукла банка, онда излази да je у зградама имобилизирано« 
свега 4,2 милиона динара, a то je нешто мало мање од_ 
трећине свих уложака, — при чему сопствена главница и 
резервни фондови слуисе као резерва.

Ш то се тиче осталих послова банчиних на првом ме- 
сту треба поменути активне текуће рачуне који износе 5,94 
милиона динара. To je нормални банкарски посао у Бео- 
граду међу трговцима, на место есконта, који je иначе у 
употреби код целога света, нарочито нетрговачког. Kao 
подлога текућим рачунима служе хипотеке, хартије од вред- 
ности, менице и т. д. Колонијална банка води тако опрезно 
своје послове да се њезина потраживања no текућем рачуну 
и меницама могу мирно да сматрају као првокласне си- 
гурности.

Колонијална банка броји се међ врло активне чла- 
нове београдске ефектне берзе. Она узима живо учешће у 
трговини хартијама од вредности како за рачун комите- 
ната тако и за свој сопствени. Трговати хартијма од вред- 
ности за сопствени рачун не сматра се у  другом CBgry за 
првокласни бацкарски посао; али за прилике у Југославији 
то не важи због тога што ее; на нашим- берзама ради го- 
тово искључиво државним хартијама од вредности a те вр- 
сте ефеката no дефиницији искључују сваки губитак. Могу 
наступити релативно мали губитци при несмотреном мане- 
врисању на берзи, али су искључени губитци за ©нога, који 
дуже време држи државне хартије у евојини, јер свакој бесн 
код државне хартије следује хоса. У активи показује Коло- 
нијална банка 2,98 милиона динара сопствепих хартија од 
вредности. To су вероватно доларски папири, Ратна штета, 
7%-ни Инвестициони зајам, Аграрци и т . д. A To je и j 
другом свету na и код нас првокласни пласман.

Колонијалном банком управл>а фамилија Давида М, 
Левиа; искуство његово у. четрдесетогодишњеЈи раду На"бе- 
оградској пијаци спарено са добром школом, великом енер- 
гијом и пословним даром његових синова Морица и Исака 
даје уравнотежену управу једне банке.
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Садржај:
Градска штедионица — Загреб 
Српско-швајцарска банка — Београд 
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Splošna stavbena družba d. d., Maribor-Tezno

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ
И ове године, Градска штедионида прва je од воде- 

ћих новчаних завода Загреба објавила своју билансу за 
прошлу пословну годину.

Година 1930. има за загребачку Градску штедионицу 
једно нарочито значење: те je године добила ранг највеће 
комуналне новчане институције наше државе и то no ви- 
сини уложака као и no укупној суми билансе. Taj завидан 
положај постигла je Градска штедионица за релативно 
кратко време. Она постоји тек 17 година од којих 5 првих 
пада на период рата.

Још концем 1929. године, Местна хранилница у Љуб- 
љани имала je за 4 милиона динара више уложака него за- 
гребачка Градска штедионица. Међутим како су улошци 
Градске штедионице у Загребу прошле године порасли за 
преко 70 милиона динара a они Местне хранилнице у Љуб- 
љани само за 35 милиона динара, улошци Градске штеди- 
онице у Загребу премашају оне Местне хранилнице у Љуб- 
љани за неких 30 милиона динара.

Чак je врло велика вероватност да ће дистанца из- 
међу ње и осталих комуналних штедионица временом бити 
све већа.

Улошци Градске штедионице у Загребу износили су 
концем прошле године 475 милиона динара, према 403 ми- 
лиона концем 1929. и 323 милиона концем 1928. гОдине. По 
томе годишњи пораст уложака износи o k o  75 милиона ди- 
нара. И то још у доба кад привредне прилике нису најпо- 
вољније и кад код знатног броја новчаних завода опажамо 
стагнацију у погледу уложака, ако не чак и назадовање.

259.668 233.562
63.534 41.671
8.805 6.782
4.092 -----;
2438 2.230

за равно 60 милиона

Пасива :
Улошци на књиж. 375.813 315.785
Улошци на тек. рач. 99425 87.114
Реесконт ------  ------
Повериоци ---------  7.737
Добитак 5.421 3.759

динара. Године 1929. пораст je износио 56 милиона a године
1928. само 26 милиона. Никада до сада пораст уложака на 
књижице није био тако знатан као прошле године. To je 
нарочито карактрристично кад се има у виду да на уложне 
књижице Градске штедионице улаже претежно нижи и epe- 
дњи сталеж. Управо код овог сталежа највише долази до 
изражаја тежња за штедњом и улагање уштеђених износа 
у новчане заводе. Рекордни пораст уложака Градске штеди- 
окице у Загребу више je резултат ове све то јаче тенден- 
ције за штедњом него можда повећања прихода.

У погледу финансирања градске општине прошле je 
године ситуација кренула на боље. До сада град Загреб го- 
тово све своје инвестиције покривао je позајмицама код 
Градске штедионице. A исто тако и градске привредне уста- 
нове као електрична централа и плинара. Потраживање Град- 
ске штедионице према граду и градским подузећима већ je 
прошло 150 милиона динара. Прошле године међутим град 
Загреб био je већ приморан да C B ojć кредитне потребе од 
40 милиона динара покрије зајмом код 9 загребачких ба- 
нака. У том конзорцијуму суделовала je и Градска штедио-
ница са једном деветином. A из првог већег зајма имао 

ОсимПрве хрватскГштедио7ицеГ Поштанске штедиТницГ и !би се Регулирати сав дуг градске општине према Градској
мсжда Државне хипотекарне банке ни један наш новчани штедионици' Тек онда моћи ће она Развити пуно своју де 
завод н може забележити толики и сигуран пораст уложака јлатност'
као Градска штедионица у Загребу. Taj пораст у толико t Највећи део својих и поверених среДстава пласира 
отскаче што Градска штедионица у Загребу не подржава Градска штедионица у хипотекарне зајмове. Из биланса се
филијале na no томе улошци не притичу из читавог држав  ̂
ног територија него само из Загреба и његове најближе 
околине. A то уједно показује повољан развитак Загреба и 
љегове околине. Бар према другим крајевима наше државе.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.

Благајна 87.177 68.072 48.993 46.880
Дужници ,263.459 238.544 184.104 164.197
Електрични трамвај .11.718 12.310 10.318 3.774
Менице 69.633 60.736 53.699 36.604
Хип. и амор, зајм. 34.119 25.638 19.629 9.125-
Некретнине 20.310 17.874 18.239 17.153
Ефекти 13.523 5.049 3.617 5.306

то тако јасно не види. Поред редовитих хипотекарних зај- 
мова ту су и амортизациони зајмови. Али највећи део от- 
пада на хипотекарне меничне кредите и тек. рачуне који су 
исказани скупа са осталим потраживањима као дужници 
дотично менице.

Међутим из самог извештаја излази, да je прошле 
године подељено разних врсти хипотекарних кредита за 115 
милиона динара према 50 милиона динара 1929. године. Ови 
хипотекарни кредити отпадају у највећем броју на ново- 
градње. Године 1930. Загреб je имао рекордну грађевну де- 
латност. Нарочито тро-и вишекатница. Ta интензивна гра-; 
ђевна делатност има се добрим делом приписати хипоте- 
карним кредитима Градске штедионице. Ha загребачком тр-
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жишту хипотекарних кредита, Државна хипотекарна банка 
игра споредну улогу. Велике банке посвећују данас тим 
кредитима већу пажњу него раније. Поред тога нуде се- 
зкатни кредити са стране комуналних штедионица Слове- 
није. Ну ипак главни je фактор Градска штедионица. Ин- 
тензивна изградња нових делова града од палата до при- 
земница има се у првом реду приписати Градској штеди- 
оници и њеној кредитној политици.

Ma да Градска штедионица форсира хипотекарне кре- 
дите она у велико води рачуна о свсш ликвидитету. Гото- 
вина укупно са потраживањима no жиро-рачуиима изно- 
сила je прошле године 87 милиона према 68 1929. године 
и 48 пре две године. Поред тога ту су ефекти, у првом 
реду државни папири за 13 милиона динара. A и међу ме- 
иицама има такових које се лако могу редисконтирати. 
С обзиром на ванредки ликвидитет се већ две године ре- 
есконтни кредит више не искоришћава.

Грађевна сезона у 1931. години обећава да he у За- 
гребу бити исто тако интензивна као и прошле године. Но- 
силац те интензивне делатности биће опет Градска ште- 
дионица, дотично њни хипотекарни кредити. Ако се прилике 
у 1931. години буду развијале као прошлих година, Градска 
Штедионица биће у стању да подели нових хипотекарних 
кредита за којих 100 милиона динара. A ако граду успе да 
закључи већи инвестициони зајам и ако врати свој дуг 
Градској штедионици, ова ће бити у стању да грађевној 
делатности стави на расположење износ од око 200 мили- 
она динара. Ефекти су порасли од 5 да 13.5 милиона ди- 
нара. Поред уплате друге половине на уписаних 3.000 ак- 
ција Привилеговане Аграрне баЉке, Градска штедионица 
набавила je прошле године и 34.000 долара 8 од сто Бле- 
ровог и 62.000 7 од сто Блеровог зајма. Укупно скоро 100 
хиљада долара. Похвално je што Градска штедионица у 
свом годишњем извештају тачно набројава које ефекте 
има и колико. Тако она има и 12 милиона обвезница Ратне 
штете, 110 дионица Народне банке. Поред тога има 12.971 
акција хотела Еспланад и 9.600 акција Хрватске инду- 
стрије катрана која je уско опојена са Градском плина- 
ром. У извештају je и детаљан и врло интересантан пре- 
глед развитка привредних подузећа града Загреба, које како 
je  познато, финансира Градска штедионаца. Електрични 

трамвај води у властитој режији. За прошлу годину иска- 
зује чисти добитак од нешто преко милион динара ма да 
су извршене знатне реконструкције пруге, набавке возног 
парка и ма да се je приступило знатном снижењу тарифе. 
У овој години наставило се je са снижењем. При томе je 
најинтересантније да je укинута тарифа no зовама и да во- 
жња од једног дела града до другога кошта само 1.50 ди- 
нара. Знатно снижење тарифе највише he осетити слабије 
сктуирани који и највише станују на периферији.

Резервни фондови износе готово 20 ,милиона динара. 
Толико je до сада пласирано у некретнине. Досадашње npò- 
сторије Градског подрума знатно се проширују, подиже се. и 
једна нова кафана тако да Градска штедионица и у том по- 
гледу знатно доприноси подизању града.

Чисти добитак износи прошле године 5.4 милиона ди- 
нара према 3.8 милиона 1929. године и 2.4 милиона и 1928. 
години. И то показује тенденцију развитка Градске штеди- 
онице. Сви они који заговарају институцију комуналне ште- 
дионице имају у развитку Градске штедионице Загреба нај- 
јачу аргументацију за своју тезу.

СРПСКО-ШВАЈЦАРСКА БАНКА — БЕОГРАД

Кад би се no пракси Српско-Швајцарске банке имало 
да одговори на питање какВе услове треба да испуњава 
.место na да се нањ спусти једна банка, онда бисмо дошли 
до закл>учка, да би морало пре свега имати леп изглед, 
a друго чист ваздух. To je оно исто што траже пензио- 
нери и неурастеничари. Српско-Швајцарска банка није ни

пензионер, ни неурастеничар ; али се она спустила између 
Саве и Калемегдана, на месту где нема ни једне радње 
нкти je уопште прометно (сем теретног саобраћаја), али 
које има врло леп изглед на Бежанију и чист ваздух са Ка- 
лемегдана. He може се порећи да je банка у томе врло ори- 
гинална. Да није случаЈНО зграда, у којој je банка, својина 
акционара ?

Друга особеност банчина, a она je збиља необична, 
лежи у чињеници, да од пет чланова њезиног управног од- 
бора, тројица су конзули. Нама je за ово две године про- 
шло кроз руку две хиљаде годишњих извештаја наших ба- 
нака и акдионарских друштава уопште, али нам до данас 
никада није дошао до руку извештај у коме би смо нашли 
да je три петине чланова управног одбора конзул. Прет- 
седник je норвешки генерални конзул, потпредседник пер- 
сиски генерални конзул, ' a  један члан мексикански конзул. 
Истина претседник вели да je „бивши генерални конзул“, 
али кад je већ метнуо то испод свог имена, као једино за- 
нимање, онда то мора да броји.

И пословни извештај Српско-Швајцарске банке од- 
ваја се од свију осталих, нарочито овај за 1930. год. Код 
нас управљачи банака немају литерарних велеитета, али 
кад je у питању годишњи извештај, онда се обраћа на је- 
зикословну и литерарну страну велика пажња. Ако случајно 
нико у кући не влада добро пером, онда се ангажује лри- 
годни литерат за ту прилику. T or се правила не држи Срп- 
ско-Швајцарска банка. Њени функционери сами пишу по- 
словне извештаје. To je само доказ да она стоји на висини 
западно-европских банака, јер и Мк Кена, бивши енглески 
министар финансија и директор Мидленд банке у Лондону 
сам пише свој извештај. Да нам се не би пребацило ситни- 
чарство ми ћемо прећи преко граматичких грешака у том 
извештају, a no дужности објективног критичара морамо 
Истаћи да постоји читав низ олакшавајућих околности за 
то. Пре свега она je двовласна. Она je српска и швајцар- 
ска. A затим треба имати у виду да се у Србији и говоре 
три језика, a и у Швајцарској три. Код шест курентних 
Језика држава којима она припада не може се тражити од 
њезиног управног одбора да пише извештај у чистом срп- 
ском језику.

Код једног извештаја главна je његова пословна 
страна, a у том погледу извештај Српско-Швајцарске 
банке за 1930. годину заслужује нарочиту пажњу. У њему 
се пре свега говори о ниским ценама пољопривредних ар- 
тикала и њиховом дејству на народну привреду. Ствари и 
нове и оригиналне, које до данас нисмо нигде прочитали 
ни у повременој ии у дневној штампи ! Извештај нам инг 
дискретно открива начела пословне политике банчине овим 
речима :

„При оваквом стању опште привреде нашој су се 
банци саме no себи наметала резерва и нужна опрезност у 
свима пословима. Тражње нових кредита су увек риго- 
розно испитиване и само у  оправданом (?) случају уз до- 
вољну сигурност одобраване“.

Држимо да нам нико неће противуречити кад кажемо 
да je банка у овоме no све оригинална. Јер код других 
обичних смртних банака „нужна опрезност“ je руководни 
принцип у свако доба године и под свима коњунктурама ; 
док je она код СрпСко-Швајцарске банке само под непо- 
вољним привредним приликама услед пада цена пољопрш 
вредних apтикaлà. Друге банке „ригорозно испитују" свако 
ново тражење кредита без обзира на то како je време на- 
пољу, док Српско-Швајцарска банка то ради само онда, 
кад су привредне прилике неповољне. Да не би когод по- 
мислио да су те реченице само једно исклизнуће писца из- 
вештаја морамо додати да и целокупна прошлост Српско- 
Ш вајцарске банке потврђује да je то основна идеја њезине 
пословне политике. Она je на пример једна од ретких банака 
у Југославији, која je успела да у 1926. год. не да ни napa
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дивиденде. To je било y доба кад су привредне прилике 
биле повољније, кад банка није морала да унесе нужну оп- 
резност и ригорозност у испитивању тражше кредита. Код 
других банака то се сматра за малер, али код Српско-Швај- 
дарске банке не. Због тога што су друге банке за то ту, 
да обављају банкарске послове, док она према њеној соп- 
ственој изјави има за задатак „помагање домаће привреде“, 
При томе треба нарочито истаћи да она помаже само „до- 
juahy“ привреду. Колико je она конзеквентна у тој својој 
пословној политици налазимо још јачег доказа на другом ме- 
сту њезиног извештаја. Она вели да je у 1930. год. дала 
кредите под „повољним условима no дужнике“.

To je редак пример банкарскога алтруизма. Штета 
je што je Српско-Швајцарска банка пропустила да означи 
колико je висока та „повољна каматна стопа“ no којој она 
кредитира своје комитенте, да бисмо могли да je упоредимо 
са другим банкама. Тек онда би могло да се види колико 
je она алтруистичка банка. У свету je постојала једна Ал- 
труистичка банка — на територији Мађарске пре рата. Она 
je била додељена разграничењем уговора о миру југосла- 
вији, али су je завидљиве домаће банке угушиле.

Банка je од почетка до краја отворена у свом изве- 
штају. Тако се она на пример не устеже да призна да je 
том својом политиком повољне каматне стопе вршила се- 
декционирање банчиних комитената. Другим речима она je 
спустила каматну стопу да би привукла исто боље муште- 
рије ; она je при високој каматној стопи имала и неселе.ч- 
ционираних дужника. Али се несумњиво врхунац логичке до- 
следности и јасности — што je у осталом особина банкар- 
ског кефала, налази у следећој реченици:

„На овај начин успели смо банчин (?) пласман одр- 
жати rie само на ранијој висини већ смо га у знатној мери 
проширили и разгранали. . Да бисмо што боље разумели 
ово тврђење банчине управе, потребно je да бацимо по- 
глед на следећу таблицу.

Рачун изравнања.

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хиљадама динара

Благајна 1.464 2.653 3.022 3.320
Дужници 30.631 29.084 30.672 28.561
Менице 7.216 5.212 4.066 4.120
Зајмови на хартије од

вредности — ------ 2.837
Инвентар 173 156 140 132
Непокретности 3.346 3.262 3.262 3.262
Преносне позиције 51.428 57.369 55.283 51.798

Пасива :
Главница ' 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фондови 1.402 1.495 1.589 1.683
Улози на штедњу 5.084 5.318 7.146 7.078
Држ. хипот. банка 859 797 731 660
Повериоци 25.077 22.369 21.813 23.520
Збир

активе и пасиве 94.926 98.452 97.554 95.688

Рачун губитка и добитка.
Расходн :

Трошкови 1.160 976 991 960
Пореза 131 251 157 159
Отписи 448 685 277 150
Чиста добит 980 988 995 995

Приходи :
Пренос 78 54 55 60
Камата 2.057 2.181 1.753 1.629
Приходи од хартија

од вредности 53 54 57 91

Приходи
од непокретности 51 281 291 252

Провизије 480 330 207 223
Збир
прихода и расхода 2.720 2.901 2.424 2.266

Горња таблица нам показује да je Српско-Швајцар- 
ска банка умашила своју активу код текућих рачуна са 
преко 2 милиона динара. Портфељ меница остао je непро- 
Јиењен. Али зато je повећала зајмове на хартије од вредно? 
сти за преко 2.8 милиона динара. Банкарска теорија каже да 
су текући рачуни и менице кредитни инструменти за кре- 
дитираше националне производње, a да су ломбардни кре- 
дити шпекулативни. Другим речима ко хоће да потпомаже 
домаћу производњу тај то чини обично путем есконта ме- 
ница и давањем кредита no текућем рачуну. Ко даје новац 
на хартије од вредности тај помаже шпекулацију. Јер рен- 
тијер, који купује хартију због ренте, нема потребе и нема 
рачуна да узима кредит.- A кад неко узима кредит на хар- 
тије од вредности значи да нема довољно napa да купује 
хартије, значи да шпекулира a ла хос.

He бисмо испушавали своју дужност аналитичара би- 
ланса ако не бисмо истакли следеће место из њезиног годи- 
шњег извештаја :

„Свакако бм успех банчин био још већи да због не- 
довољне сигурности пласмана нисмо били приморани да 
у току целе године држимо у каси знатне суме готовине“.

Банкарско правило гласи да банка мора да држи у 
толико већу готовину у каси, у колико су несигурнија ње- 
гина потраживања. Али тај случај • не би могао бити код 
Српско-Швајцарске банке, јер je она пре свега, као што 
сама каже, унела нужну опрезност и ригорозно иепитивала 
свако ново тражење кредита. Њени су комитенти селекци- 
онирани, као што добар агроном купује семе из селекционе 
станице A. Ледерера. Али je  привредна криза тако несрећна 
ствар да je Српско-Швајцарска банка и упркос ригорозном 
испитивању, опрезности и селекционирању муштерија ипак 
констатовала да њезин пласман. нема довољно сигурности 
и због тога je држала веће суме готовине у касама.

Касена готовина je једна невоља за пословног чо- 
века, она није лукративна, она не доиоси користи. Према 
томе потребно je да бацимо поглед да видимо колика je 
та касена готовина код Српско-Швајдарске банке била 
услед недовољне сигурности пласмајна.

Kao што горња таблица показује, она je имала у kacu
1929. године 3 милиона, a 1930. године 3,3 милиона динара. 
Значи да je 1930. године крајем децембра имала у каси 300 
хиљада динара више но ранијих година!!' Правило je да 
банке крајем године имају највеће касене готовине. Према 
томе не можемо претпоставити да je Српско-Швајцарска 
банка у току године имала веће готовине но крајем. A ако je 
тако, онда je мало куриозно рећи, да се сужава посао, да 
би се тричавих 300 хиљада динара икало више у каси.

Код банке која има пласман од 40 милиона динара, 
300 хиљада не броји!

OPŠTA TRGOVINSKA BANKA — BEOGRAD 
Kriza bankarskog posla koji je mnogo ranijeg datuma 

no opšta privredna kriza, koja je otpočela u Zagrebu još za 
vreme politike postepenog smanjenja dinara, traje još uvek. 
Zato imamo dva dokaza. Jedan je neposredan, a drugi posre
dan. Prvi se nalazi u godišnjim izveštajima banaka, gde se to 
izričito ističe, a drugi pak u njihovim godišnjim računima iz 
kojih se vidi da je kod vrlo velikog broja banaka veći ili manji 
broj izvora obrtnog kapitala neiskorišćen. Svakako usled osu- 
stva zgodnoga plasmana.

Kad jedan posao ne ide, bilo da nema tražnje ili da je 
skopčan sa velikim rizikom, onda je običaj da se isti sužava i 
da se sopstvenik polako povlači iz njega. Tako je uradio i veći 
broj banaka za vreme bankarske krize. Ali to nije jedini izlaz
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iz krize. Privatno-privredno možda je to najbolji izlaz, ali narod- 
no-ekonomski je štetan. Jer šta bi bilo od narodne privrede kad 
bi za vreme opšte privredne krize zemljoradnik, zanatlija, trgo
vac, industrijalac i bankar od straha od gubitaka — počeli da re
duciraju posao na najmanju meru. Postoji i drugi način izbe- 
gavanja velikih rizika i gubitaka od posla, a to je preorijentacija
— prelaz na druge poslove.

Istina to kod bankarskih poslova nè bi išlo tako lako, 
pošto je krug regularnih poslova uzak i strogo ograničen. Kad 
banka ulazi u neregularne bankarske poslove, dovodi u pitanje 
svoje pravo na naziv banke. Ali ni kod krize bankarskog posla 
nije isti položaj sviju regularnih bankarskih poslova; ima ih 
koji idu bolje, ima ih koji idu gore. Zbog toga postoje mogu
ćnosti da se vrši preorijentacija pre svega na taj način što će se 
sužavati volumen poslova, koji najgore idu. Trgovina efektima 
odnosno hartijama od vrednosti je berzanski i bankarski posao. 
Ističemo naročito berzanski i bankarski, jer ima hartija od vred
nosti, kojima se uopšte ne trguje na berzi nego samo od stra
ne banaka. To su svi oni papiri, kojima se trguje na kulisi, jer 
kulisa u stvari nije ništa drugo, nego tržište bankarsko. Ono se 
francuski naziva marché en banque. Ima banaka u Americi i 
Evropi, koje se isključivo bave trgovinom efektima, bilo komi
siono, bilo za sopstven račun. Trgovina za sopstven račun po 
sebi smatra se za rizičniju od trgovine u komisionu. To važi 
potpuno za zapadno-evropske prilike, gde i široke mase tr
guju akcijama, čiji kvalitet, kao što znamo, može ići od sto do 
nule. Trgovina pupilarno sigurnim hartijama tamo je sporedan 
pasao. Trgovina efektima u stvari obuhvata akcije vodećih ak
cionarskih industrijskih i saobraćajnih društava. A među njima 
je, kao što rekosmo, razan kvalitet.

Čitajući bilanse Opšte trgovinske banke za poslednje dve 
godine, s pažnjom, kako to ona zaslužuje, mi smatramo da mo
žemo konstatovati, da je ona prva i u najvećoj meri pokušala 
da izvrši preorijentaciju prelazeći na trgovinu hartijama od 
vrednosti. Za manje banke, kao što je Opšta trgovinska banka, 
to i jeste zgodan posao. Velike banke to ne bi mogle da urade. 
Uostalom da je Crédit Lyonnais negovao trgovinu efektima, on 
ne bi postao ono što je, zbog toga što onda ne bi primao u ve
likom obimu depozite.

Opšta trgovinska banka pošla je putem kojim idu efek
tne banke, kako se zove nemački, ili poslovne banke, kako se 
kaže francuski. Od ukupno 30 miliona dinara aktive Opšte tr
govinske banke, okruglo 13 miliona dinara uloženo je u hartije 
od vrednosti. To je 43% ukupne aktive. Zabluda bi bila pomi
sliti da je taj pokušaj tek iz 1930. godine. Na protiv ta se rela
cija konstatuje u trima poslednjim bilansima: 1928. godine od 
ukupne aktive 22 i po miliona bilo je 5,2 hartije od vrednosti, 
a u 1929. g. odnos je bio još povoljniji u korist hartija od vred
nosti.

P a  je taj posao bolji od običnog plasmana to najbolje 
pokazuje pregled hartija u svojini Opšte trgovinske banke koji 
je ona u svom kratkom izveštaju savesno i do detalja izložila. 
Od 13 mil. dinara preko 8 mil. pada na državne hartije i akcije 
Narodne banke, a to su papiri nenadmašne sigurnosti. Ostali deo 
portfelja čini utisak jednoga holdinga, t. j. tu su akcije razno- 
vrsnih poduzeća, kao što je Prometna banka, Srpsko brodar
sko društvo, Osiguravajuće društvo „Srbija". Tako da ukup
nost portfelja hartija od vrednosti ne čini utisak preorijentacije 
k trgovini s objektima, već plasmana obrtnog kapitala. Pa ipak 
mi smatramo da je ovo jako učešće hartija od vrednosti u 
aktivi dokaz, da se hoće da pođe novim putem u razvijanju 
bankarskog posla. Za to imamo potpun dokaz u činjenici da 
rezervni fondovi njezini iznose ukupno 5 i po mil. dinara, a da 
njegove hartije od vrednosti ne iznose više 1.35 mil. dinara. Da 
banka ima nameru da definitivno sačuva sve te hartije ona bi 
svakako jedan deo metnula u rezervni fond.

Svakako da u toj preorijentaciji Opšte trgovinske banke 
postoje oba kriterijuma: i plasman i trgovina efektima. Plasman 
zbog toga što je naše tržište efektima još tako primitivno i na

zadno da i prvoklasne hartije nose prinos, koji je ravan kamati 
koja se danas dobija za prvoklasni eskont. Ali s druge strane 
je više no sigurno da jedan deo tih papira Opšta trgovinska 
banka neće zadržati u portfelju, ako se bude dovoljno razvijala 
konjunktura na našoj berzi, i ako se bude širilo polje za trgovinu 
efektima. Mora se priznati da je efektno tržište kod nas u naj
primitivnijoj formi. I po dnevnom obrtu beogradske i zagrebačke 
berze i po predmetima kojima se trguje na istima može se reći 
da one ni iz daleka nemaju fizionomiju jedne moderne efektne 
berze. Međutim to je rezultat nekoliko raznih faktora. Jedni su 
ekonpmsko-strukturelni, a drugi su konjukturalni. I sudbina naše 
valute i latentna emisija državnih hartija od vrednosti i još 
mnogo druge okolnosti učinili su da je naša berza još uvek ma- 
lokrvna. Ali je van svake sumnje da ćemo i mi poći putem, 
kojim su išle sve naprednije države i da smo mi tek na početku 
ražvića berzanskog posla i trgovine hartijama od vrednosti. Mi 
smatramo da će one naše banke odlično proći, koje se budu spe
cijalizirale u trgovini hartijama od vrednosti. Sada još„ dok je 
posao primitivan, malog obima i bez rizika, daje se lako i bez 
rizika specijalizirati.

Govori se često o špekulaciji hartijama od vrednosti na 
beogradskoj berzi. Ona postoji, i „Narodno Blagostanje” re
dovno o njoj referiše. Ali neki put dođe i nama samima smešno 
kad upotrebimo izraz špekulacija hartijama od vrednosti na be
ogradskoj berzi, kad zamislimo šta se pod istim razume na dru
gim berzama. Kod nas se u glavnom špekulira državnim har
tijama od vrednosti i eventualno akcijama Narodne banke. Kod 
tih papira je apsolutno isključen gubitak ko iole razume taj po
sao. Špekulacija pretpostavlja svakako fluktuaciju papira. Posto
ji kretanje kurseva na niže i na više, ali ko iole razume taj po
sao, taj je potpuno zaštićen od svakog gubitka. Kod nas je bilo 
dva-tri strahovita gubitka na špekulaciji na berzi, ali je to bilo 
na špekulaciji à la baisse. Neuračunljivo je, može se reći, od 
strane nekih berzijanaca, da špekuliraju à la baisse sa državnim 
papirima. Državni organizam je jači nego individualni, država 
može da prođe kroz velike krize, mislimo na ekonomske narav
no, pa čak i međunarodne (što je danas mnogo teže), ipak se 
prilike na kraju krajeva konsoliduju. To je istorija sviju dr
žava — u koliko naravno nisu bile angažovane u ratu.

Otvorivši novo polje rada, sasvim je prirodno, da je 
Opšta trgovinska banka u poslovnom pogledu ostala u maksi
malnom naporu, kao i ranijih godina. Njezini pasivni tekući 
računi skoro su se udvostručili, znači da je u 1930. g. povukla 
više kredita no u 1929. godini. Isto tako nešto malo je povećan 
i reeskont koji iznosi 5,4 mil. dinara, taman toliko, koliko i 
ukupne rezerve. Ali je u najvećoj meri porasla stavka 
ulozi na štednju od 5,1 na 7,4 mil. dinara. Opšta trgovinska 
banka iskorišćava dakle sve važnije izvore obrtnog kapitala, a 
naročito je obratila pažnju na uloge na štednju. Dok 1929. 
god. ukupni obrtni kapital je iznosio 24 mil. dinara, dotle u 1930. 
godini iznosio je 29 i po miliona dinara. Pri tom naročito isti
čemo da su rezerve, koje su u 1929. godini bile skoro toliko isto, 
koliko i glavnica, u 1930. godini premašile granicu za 482.000 
dinara. Kod poslovnih banaka je, sasvim prirodno, vrlo važna 
stvar veličina rezerve. Tu je banka vrlo dobro razumela svoju 
dužnost.

Glavnica iznosi 5 mil. dinara, ali je na zboru od 15. 
februara o. g. odlučeno da sè ista povisi na 10 miliona dinara. 
Dakle banka se sistematski razvija i napreduje. I baš zato što 
ona dobija karakter poslovn, - banke dobro je što povećava 
svoju glavnicu, jer poslovne banke imaju šansa mnogo većih 
zarada, nego obične depozitne banke, pa zbog toga je moguće 
da podnesu relativno veću glavnicu. f:

, Što se tiče strukture aktive Opšte trgovačke banke u toku
1930. godine dogodile se dve važnije promene. Pre svega ona je 
prodala svoju nepokretnost na Savi o kojoj je bilo opširno go
vora u bilansu za 1928. godinu u „Narodnom Blagostanju”, gde 
je istaknuto da je dotična nepokretnost vredela znatno više nego 
što je pokazano u bilansu bančinom. Prilikom realizacije nepo-



Hrvatski opći vjeresijski zavod d. d. - Zagreb
Aktiva Račun bilance na dan 31. decembra 1930. god. Pasiva

Dinara Dinara
‘ Gotovina 1,657.493-37 Dionička glavnica 10,000.000'—

Žiro račun kod Narodne banke Pričuve :
i; Kraljevine Jugoslavije 230,81703 a) redovita pričuvna zaklada 2,667.735 —
1 Devize i valute! 343,35059 b) pričuva za tečajnu razliku 112,500*—
j Vrijednosni papiri: Mirovinska zaklada 1,249.662 —

a) državni 1,221.444-50 Ulošci na knjižice 13,085.496*75
i b) ini vrijednosni papiri 533.266'— Ulošci na tekućem računu 11,827.465 88.
; Mjenice 30,386.152-77 Vjerovnici 3,897.540-—

Dužnici : Reeskompt 8,673.843*30
uz zalog vrijednosnih papira 305.957'- Nedignuti odresci 1.874 —
uz intabulaciju na nekretnine 8,819.863*96 Razna pasiva 29.439-71
uz mjenice i založnu ispravu oda, Garancije 2,042.500 —

jamce ili inako osiguranje 7,031.958-53 Dobitak :
Nekretnine 1,778.000*— Prenos dobitka iz god. 1929. 30,046.72
Našastar Г — Čisti dobitak iz god. 1930. 770.773-39
Razna aktiva 38.072'—
Dužnici za garancije 2,042,500'-

Ukupno 52,346,376-75 Ukupno 52,346.376 75

Račun gubitka
Rashodi

i dobitka na dan 31 . dee. 1930. god.
Prihodi

Dinara Dinara
Kamati na uloške МбО.828'25 Prenos dobitka is godine 1929, 30.046-72
Kamati reeskompta ' 413,280“20 Kamati :
Upravni troškovi: od dužnika, mjenica, vrijednosnih ■ к

plate, skuparinski doplatci, stanarine« papira i t. d. 2,750,269'99
tiskanice, ogrijev i t. d. 788.473-71 Razne providbe i ini prihodi 1,113.745-63

Porezi 98.912-76 Čisti dohodak nekretnina 268.252*69
Otpis neutjerivih tražbina 600.000*—
Dobitak :

Dobitak u god. 1930. 770.773-39
Prenos dobitka iz god. 1929, 30.046*72

Ukupno 4.162,315-03 Ukupno 4,162.3154)3

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R



„Splošna“ stavbena družba Maribor
Račun razmjere na dan 31. dee. 1929. god.

Aktiva Pasiva ;l

i Dinara 
Nepokretnosti 3,711.673*62 
Postrojenja 3,421.783*06 
Inventar 103.304*56 
Alat 1*— 
Roba 3,982.258*49 
Polufabrikati i 02,209*20 
Blagajna 57.800‘74 
Dužnici 11,144.423*33 
Vrednosni papiri 172.000*—

Dinara i
Dlavnica 5,000.000*—■ 
Banke - 11,292.166.91 
Poverioci 5,861.360*70 
Prenos dobitka 1928. god. 111.650*97;; 
Čisti dobitak 1929. god. 430.275*36

Ukupno 22,695.454*— 

Račun gubitka i dobitka na
Rashodi

Ukupno 22,695.454*— 

dan 31. decembra 1929. god.
Prihodi ■

Dinara
Otpisi 1,160.695*17 
Porezi 63,656*— 
Čisti dobitak 541.926*33

Dinara ■
Prenos dobitka 1928. god. 111.650 97 
Čisti dobitak 1,656.626*53

Ukupno' 1,768.277*50 Ukupno 1,768.277*50

§

Tekstilna industrija d. d. u Varaždinu
Račun bilance na dan 31. dee. 1929. god.

Aktiva Pasiv®

Dinara Dinara :
Nekretnine 10,413.690*44 Dion. glavnica 6,000.000*—
Strojevi 19,525.309' 15 Pričuva za umanjenje vredn. 10,199.499*69
Roba 23,230.996* — Vjerovnici 52,668.291*58’
Namještal 62.725*50 Prenos dobitka iz god. 1928. 341.193 39*
Vozila 22.105-25 Dobitak za god. 1929. 386.345*251
Vrijednosni papiri 34 i. 192*60 a
Dužnici 15,972 843 73
Blagajna 26.105*25

Ukupno 69,595.328*9i Ukupno 69,595.328*91:

U P R A V N I O D B O R N A D Z O R  N I  O D B O R  ■f

ФРАНЦУСКО СРПСКА БАНКА ЛОМБАРДУЈЕ no
НАЈПОВОЉ НИЈИМ

У БЕОГРАДУ И. ЊЕНЕ ФИЛИЈАЛЕ * * * * * * * * * *  ж *  ч ј г д - #  у с л о в и м а
Доларс&е 7% Облигације Државне Хипотекарке Банке 1927. год. (Селигман V°lоУ 
Доларске 7% и 8% Облжгације Државног Сполмаог Зајжа од 1922. године (Блеров 
21/* % Обвезн&це Ратне Ш тете (KAO И СВЕ ОСТАЛЕ ОБЛИГАЦИЈЕ КРАЉ. ЈУГОСЛАВИЈЕ)
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kretnosti naša se pretpostavka potpuno ostvarila, jer je banka 
pri tame postigla zaradu od 344.000 dinara. Pošto je to bila ne- 
pokretnost koja nije mogla biti upotrebljena za zidanje zgrade 
bančine, već je u stvari pretstavljala jedno dobro za rentu, a 
pošto banka nije u oskudici za dobrim plasmanom, to je dobro 
uradila što je prodala.

Druga promena sastoji se u kupovini jednog većeg pa
keta akcija Niške trgovačke banke. Niška trgovačka banka ima 
fabriku koža i fabriku obuće. Ona je prošle godine bila u nešto 
težoj situaciji, i Opšta trgovinska banka je tu situaciju iskori
stila da kupi jedan paket akcija od 11.279 komada i time po
stane akcionarom jedne banke, koja je više industrisko poduzeće 
no banka. Pretsednik Opšte trgovinske banke g. Radisav Jova- 
nović-Resavac i njen član Upravnog odbora g. Aca Resavac su 
ljudi, koji su ceo svoj život proveli u trgovini kožom i oni sva
kako znaju vrlo dobro uslove za razviće tih dveju srodnih grana 
industrije. Angažovanje u industriji svakako nije u skladu sa 
principama čisto poslovne banke, ali u ovome slučaju se može 
dopustiti otstupanje s obzirom što to pretstavlja specijalitet 
njezinih organa i zato što joj nije potrebno da traži sada 
stručne snage za vođenje i kontrolu samoga posla. I u drugome 
svetu se industrija tako razvijala, da su trgovci postali industri
jalci. I u Engleskoj se industrija razvila na taj način, što su tr
govci tekstilnim proizvodima postepeno podizali fabrike i po
stali industrijalcima, a prodaju ustupali drugim licima, odnosno 
komisionarima. Uostalom Opšta privredna banka nije kupila 
fabriku koža, već je uzela samo jedan paket tog poduzeća.

Ostali poslovi bančini razvijaju se sasvim normalno.

Upoređenje godišnjih staßja od 1926.— 193S). god.
L Aktiva. 1926. 1928. 1929. 

u hiljadama dinara
1930.

Gotov, u blag. i po žiro-rać. 2,026 1,675 2,573 2,456
Eskontovane menice 7,899 7,552 6,423 6,432
Zaloge 285 173 379 408
Tek. i privr. računi 3,450 6,490 6,909 8,175
Hartije od vrednosti 2,249 5,234 6,451 12,967
Nepokretno imanje — 1,500 1,650 —
Ostala aktiva 16 9 10 50

11. Pasiva
Glavnica 4,000 5,000 5,000 5,000
Rezer. i ostali banč. fond. 1,113 4,211 4,930 5,482
Reeskontovane menice 4,443 4,150 5,214 5,458
Lombard 180 — — —
Ulozi 3,510 6,043 5,148 7,404
Tek. i privr. računi 1,660 2,325 3,252 6,297
Ostala pasiva 537 296 217 224

III. Rezultat
Prihodi 1,499 2,851 2,849 3,189
Rashodi 912 2,049 2,028 2,418
Dobit 586 802 821 770
Dividenda 12% 12% 12% 12%

Bruto dobit je u porastu od 2,8 u 1929. g. na 3,1 mil'. 
u 1930. g. Ali su i rashodi znatno porasli od 2 na 2,4 mil., tako 
da je zbog toga čista dobit spala od 821.000 na 770.000 mil. 
Razlika je svega 51.000 i ako su troškovi povećani za preko
400.000 din. Na potraživanja otpisano je svega 106.000 dinara. 
Na ime dividende deli se i ove godine 12 dinara po akciji* 
Akcije su u čvrstim rukama i ne pojavljuju se na berzi.

ТЕ&СТИЛНА ИНДУСТРША Д. Д. — ВАРАЖДИН 
Година 1929. значи за Текстилну индустрију д. д. у 

Вараждину годину даљњег снажног развитка. To се нај- 
боље види no инвестицијама које су извршене у току 1929. 
године. Некретнине су порасле у биланси од 8 милиона ди- 
нара на 10.4 милиона. A стројеви од 15.5 на 19.5 милиона 
динара. Међутим стварна вредност у години 1929. изврше- 
них инвестиција знатно je већа него што то изгледа из 
билансе.

Процес развијања Текстилне индустрије у Варажднну 
наставл>а се и дал>е, Инвестиција било je и у .1930. години. 
Тако je подигнуто одељење за израду сомота и плиша, који 
се до сада код нас или уопште нису шрађивали или у ма- 
њим количинама и то само неких врста. И за 1931. годииу 
предвиђене су нове инвестиције. Текстилна индустрија у Ва- 
раждину иде за тиме да се развије у подузеће за лрераду 
вуне великих димензија. Она je са својих 1.500 радника већ 
данас наше највеће подузеће за прераду вуне. A кроз кратко 
време број радника имао би се повећати на 3.000. Интере- 
сантно je да je то једно послератно подузеће. Подигнуто ie 
1918. године у крају који није имао никакве текстилне ии~ 
дустрије. Данас у Вараждину имћ већ 5—6 текстилних 
творница и сви су изгледи да ће се за неколико година 
Вараждин развити у један од наших највећих текстилних 
центара.

У најновије време Вараждин je добио прикл>учак na 
велику електричну централу у Фали. To наравно много 
значи за његову индустријализацију. Струје има доводно 
и што је главно уз релативно јефтине цене. Будући дл. je 
крај који гравитира ка Вараждину пренасељен, има cr. на 
расположењу довољне и јефтине радне снаге. И то радне 
снаге која се даде брзо упутити у фабрички рад.

У најновије време Вараждинска текстилна индустрија 
посвећује нарочиту .пажшу свом оделењу за конфекцију 
Конфекција Вараждинске текстилне индустрије долази на 
тржиште под марком „Тивар“.. Вараждинска текстилна ин- 
дустрија не само што своју конфекцију пласира преко тр- 
говина одела него у свим већим цектрима подржава и вла- 
стите продаваонице које раде no унапред утврђеним це- 
нама. У великим градовима има и no више продаваоница.

Биланса за три последње године овако изгледа:
Актива 1929. г. 1928. r. 1927. г.

Некретнине 10.413 8.017 7.565
Стројеви 19.525 15.482 14.055
Роба 23.230 18.964 14.819
Дужници 15.972 21.094 29.407
Благајна 26 174 148.
Ефекти 341 332 332

Пасива:
Дионичка главница 6.000 6.000 6.000
Причува за амортизацију 10.199 7.726 5.777
Повериоци 52.668 50.083 54.391
Добитак пренос ранијих година 341 245 245
Добитак 386 95 ------
Укупна биланса 69.595 64.151 66.414

Биланса за 1929. годину je за преко пет милиона ди- 
нара већа од укупне билансе за 1928. To долази у првом 
реду од инвестиција извршених у току 1929. године.

Нове инвестиције износе нешто испод 7 милиона ди- 
нара. Њихова вредност исказана je концем 1929. године са 
30 милиона динара. Међутим резерва амортизације износи 
10 милиона динара. Према томе вредност инвестиција je 
20 милиона. Међутим у ствари она je далеко већа. Прошле 
године резерви за амортизацију додељено je скоро 2.5 ми- 
лиона. Фактична амортизадија морала би бити :;матно мања, 
будући да подузеће увек инсталира нове мо; se стројеве. 
Ha тај начин се форсираним отписима .с к л р а ју  тихе 
резерве.

Залиха робе je у порасту за скоро 5 мл:. она динара. 
To je у вези са швећањем подузећа. У бил;,:;си није иска- 
зано колико робе отпада на сировине, доткчио полуфабри- 
кате, a колико на готову робу. Проширењсм оделеша за 
конфекцију наравно да мсрају порасти и залихе робе.

Повериоци износе преко 50 милиона динара. Није по- 
знато колико отпада на лиферанте сировине, колико на ма- 
тиду подузећа у Брну a колико опет на банке.

Дужници су упркое проширења продукцпјв опали за
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неких 5 милиона динара. Текстилна фабрика у Вараждину, 
поућена искуством неких стечајева у најновије време фор- 
сира каса послове и даје кредите само у изузетним случа- 
јевима. Нарочито нерадо кредитира оделење конфекције 
која je бранша уопште доста слаба и доста тешко плаћа. 
Наравно Текстилна индустрија у Вараждину може да тражи 
такове кондиције плаћања јер у погледу цена тешко да joj 
може конкурирати једно друго подузеће. Нарочито у по- 
гледу конфекције.

Чисти добитак износио je прошле године 386 хиљада 
динара или 6% дионичке главнице. A са добитцима ранијих 
година ту  je износ од 700.000 динара. Изгледа да he поду- 
зеће у најкраће време приступити плаћању дивиденде.

Коњунктура у текстилној индустрији нешто je по- 
пустила. Међутим изгледа да Вараждинска текстилна ин- 
дустрија то најмање осеча.

ХРВАТСКИ ОПШТИ ВЕРЕСИЈСКИ ЗАВОД, Д. Д. —
— ЗАГРЕБ

Од загребачких новчаних завода средњег калибра, 
Хрватски општи вересијски завод константно излази први са 
својом билансом. Тако je и ове године Хрватски општи 
вересијски завод не само већ објавио своју билансу за 
прошлу годину него дне 13. о. м. и одржао своју главну 
годишњу скупштину. Ako и  билансе других загребачких за- 
вода буду како je она Хрватског општег вересијског за- 
вода, онда he загребачко новчарство моћи бити задовољно 
са својим развитком прошле године. He можда толико у 
погледу профита, колико ради повећања послова. A пове- 
ћање послова мора се једног дана одразити и на повећашу 
профита.

Укупна биланса Хрватског општег вересијског завода 
порасла je прошле године за 7 милиона динара. Других го- 
дина пораст je износио 2—3 милиона. Године 1929. било јс< 
рапажено чак и једно смањење укупне билансе за милион 
динара.

До пре кратко време Хрватски општи вересијски за- 
вод био je без филијале што je реткост за загребачке за- 
воде. Међу тим сада и он има своју филијалу и то у Оси- 
јеку. По извештају управе та je филијала завршила прошлу 
годину са добрим успехом.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.
Благајна 1.657 1.245 1.618 2.310
Народна банка 230 389 537 ....
Валуте и девизе 343 37 88 _—
Менице 30.386 21.155 19.645 16.237
Дужници 16.157 18.710 20.645 20.785
Ефекти 1.745 1.789 1.953 2.069
Непокретности 1.778 2.178 2.178 1.998

Пасива:
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 2.780 2.704 2.516 2.439
Улошци

на књижице 13.085 12.067 21.202 20.184
Веровници и ре-

есконт — — 10.935 10.933 8.981
Улошци у тек. рач. 11.827 7.877 ------ —-—
Веровници 3.897 ------ ------ ------
Реесконт 8.673 ------- ------
Добитак 800 780 791 793
Укупна биланса 52.346 45.596 46.562 43.448

У погледу форсирања појединих пословних грана код 
Хрватског општег вересијског завода опажа се последњих 
година знатна промена. Нарочито прошле године. До пре 
неколико година далеко више средстава било je пласирано 
у „дужнике“ него у „менице“. Концем прошле године у ме- 
нице je пласирано скоро двоструко више него у дужнике.

У прошлој години пласирано je у менице скоро 10 милиона 
динара више него 1929. године, a у дужнике 2.5 милиона 
динара маше.

И менични кредити су претежно дугорочног карак- 
тера. Сама управа навађа у извештају да je 90 од сто ме- 
ница осигурано укшижбама на хипотеке. A то се ради само 
код кредита на дужи рок. Меница као форма потраживања 
има овде једну нарочиту задаћу. A та je да завод њеним 
редисконтирањем може да дође до нових средстава. Кон- 
цем прошле године било je редисконтираних меница за 8,6 
милиона динара. Овде се наравно не ради о редисконти- 
рању код Народне банке. С обзиром на уску везу која по- 
стоји између Прве хрватске штедионице и Хрватског оп- 
штег вересијског завода, овај no потреби своје менице ре- 
дисконтира код Праштедионе. Она je његов ослон који му 
омогућава већи развитак послова.

Улошци на књижице порасли су за 1 милион динара. 
Улошци у тек. рачуну за 4 милиона укупно дакле за 5 ми- 
лиона. Године 1929. имали смо једно смањење уложака за 
3 милиона динара. Ако упоредимо податке за ове две го- 
дине, видимо велику разлику у корист развитка у 1930. го- 
дини. Веровници и реесконт износе скупа преко 12 милиона 
динара према 11 милиона концем 1929. године. Према томе 
и ова позиција показује пораст.

Са формалне стране похвално je што су у, билацси за
1930. годину веровници посебно исказани од реесконта. 
Било би веома потребно кад би сви новчани заводи ре- 
есконт посебно исказали. Јер онда би много пута била јасно 
на који начин поједини завод прикупља средства која пла- 
сира у есконт менице. Чисти добитак 1930. год. je за 15 
хиљада већи од онога за 1929. годину. Дивиденда остаје 
иста, наиме 6 од сто.

Побољшањем прилика на новчаном тржишту и јаки 
ослон на Прву хрватску штедиониду омогућиће Хрватском 
општем вересијском заводу да и ове године знатно про- 
шири своје пословање. Поготово што н не улази у велике 
рискантне пслове него се у првом реду бави мањим али си- 
гурнијим и уноснијим пословима.

INDUSTRISKA KREDITNA BANKA, BEOGRAD
Da Industriska kreditna banka nije slavila ove godine 

dvadesetpetogodišnjicu svoga opstanka, ipak bismo 1930. go* 
dinu označila za jednu od prestupnih u njezinoj istoriji zbog 
ogromnog poleta poslova u istoj, — što ćemo videti malo doc- 
nije kad budemo analizirali bilans za 1930. godinu. Za sada je 
i naša dužnost da se zadržimjO malo na jubileju Industriske kre
ditne banke. Burna je bila prošlost Industriske kreditne banke 
ne samo zbog toga što je bila burna prošlost naroda kome ona 
pripada nego i iz specijalnih razloga u njezinome domu. Ona je 
na primer za 25 god. promenila četiri imena, kao što se to ističe 
u izveštaju za 1930. godinu. Prvo se zvala „Sirotinjska zadru
ga”, zatim „Savinačka banka”, potom od 1910. godine „Vra- 
čarska založna banka” i posle rata „Industriska kreditna ban
ka”. Upravni odbor žali što nije mogao da pruži malo više po
dataka iz istorije svoga zavoda zbog toga što su mu za vreme 
rata propala sva dokumenta i podatci. Uprava je pogrešila što 
se nije obratila uredništvu „Narodnog Blagostanja”, jer ono 
raspolaže u mnogo pravaca javnoga života Kraljevine Srbije 
podatcima koje nema ni Narodna biblioteka. Tako na primer 
uredništvo „Narodnog Blagostanja” ima u svojoj arhivi dva bi
lansa „Industriske kreditne banke” iz predratne periode, jedan 
iz 1905. a drugi iz 1911. godine.

Industriska kreditna banka u prvoj fazi svoga života na
zivala se ne Sirotinjskom zadrugom, kako to ona navodi u 
svom izveštaju, već Beogradskom sirotinjskom zadrugom. Ona 
je dakle bila zadružna ustanova; imala je zadružne udele i 
svaki je zadrugar imao za dužnost da uplaćuje pola dinara ne- 
deljno. Nju su osnovali opštinski i privatni službenici u želji 

! da preko nje štede i da u slučaju potrebe mogu dobiti kredit.
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Mi smo u našoj arhivi sačuvali bilanse Beogradske sirotinjske 
zadruge za 1905. godinu zbog toga što je to bilo najmanje ak- 
cionarsko društvo u Srbiji. Evo kako izgledaju glavne pozicije 
iz bilansa Beogradske sirotinjske zadruge 1905. godine:

u predratnim dinarima
Glavnica 25.408
Ulozi na štednju 16.559
Rezervni fond 605
Eskont 33.455
Lombard 1.946
Prihodi 5.256
Rashodi 5.099
Čista dobit 157

Iz ovih pozicija, jedinih koje je sačuvalo uredništvo „Na
rodnog Blagostanja” vidi se da je celokupna glavnica bila svega 
25 hiljada dinara (što još uvek odgovara danas sumi od skoro 
300 hiljada dinara), a celokupan eskont bio svega 33 hiljade 
dinara. Bruto dobit je iznosila 5246 dinara, a čista 157 dinara.

Dalje se u jubilarnom izveštaju Industriske kreditne 
banke kaže da je od 1906. godine dobila akcionarsku osnovu
i da je radila pod firmom Savinačke banke sa glavnicom od 47 
hiljada dinara. Mi nemamo mogućnosti da kontrolišemo ovaj 
podatak, ali koliko se mi sećamo i prema onome što mi imamo 
na raspoloženju čini nam se da to neće biti tačno. Savinačka 
banka postala je iz Savinačke zadruge, takođe osnovane po
četkom 20. veka, a koja je 1906. godine pretvorena u Savinačku 
banku i kao takva dalje radila. Kako se od 1911. godine više 
ne pojavljuje Savinačka banka, to je lako mogućno da su se 
ove dve banke spojile, premda u to doba spajanje nije bio obi
čaj kod beogradskih novčanih zavoda. U 1910. godini pojav
ljuje se ona u obliku „Vračarske založne banke”. U izveštaju 
se kaže da je te godine kupljeno i imanje koje i danas pripada 
Industriskoj kreditnoj banci. Izveštaj veli da je ona 1910. go
dine imala uplaćenu glavnicu od 138 hiljada dinara. Evo kako 
su izgledale važnije pozicije u bilansu od 1911. godine:

Pasiva
Glavnica 160.000
Rezervni fond 4.450
Ulozi na štednju 239.148
Dug 113.751
Ostale rezerve 407

Aktiva
Blagajna 8.078
Menice 473.000
Sumnjiva potraživanja 4.800
Lombard 30.979
Tekući računi —
Ostala aktiva 41.000
Ukupni prihodi 54.198
Rashodi 33.000
čista dobit 21.198
Dividenda 8%

Kao što vidimo glavnica je već bila uplaćena sa 160.000 
din.; ulozi na štednju dostigli su 239.000 din. i dug po tekućem 
računu 113.000 dinara; ukupan reeskont 433.000 dinara (sa 
lombardom preko pola miliona dinara). Ukupni prihodi su bili
54.000 dinara, a dividenda je đeljena 8%. Vračarska založna 
banka bila je potpuno stala na svoje noge. Za ondašnje prilike 
ona je već bila konsolidovana banka. Tada je bilo četiri banke 
koje su imale manju glavnicu od nje, a jedna je imala toliku 
istu (Zanatliska kreditna zadruga).

Izveštaj ističe takođe da je za sve vreme života Indu
striske kreditne banke pre rata bila ona poprište za malo da

kažemo krvavih borbi o većinu. Sve su banke u okolini Slavije 
izdržale po nekoliko teških borbi o većinu. To je glavna karak
teristika sviju banaka na Vračaru. Godine 1922. dobija ona ime 
Industriska kreditna banka sa glavnicom od milion dinara a 
1923. godine povećava se na 2 miliona.

U „Narodnom Blagostanju” broj 8. od prošle godine 
analiziran je njezin rad u 1929. godini.

Da vidimo kako su se razvijali poslovi u Industriskoj 
kreditnoj banci u toku 1930. godine. Toga radi molimo čitaoce 
da bace pogled na sledeću tablicu:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Blagajna 153 212 161 244
Menice u portfelju 4,014 5,922 5,977 8,627
Zajam na zaloge 68 190 627 935
Tekući računi 1,085 1,428 3,298 4,413
Nepokretnosti 287 510 499 701
Hartije od vrednosti R. F. 151 357 453 799

Pasiva
Glavnica 2,000 2,000 12,000 3,000
Fondovi 502 813 1,088 1,297
Ulozi po knjiž. i tek. rač. 2,823 4,674 7,146 10,460
Čista dobit 400 532 511 458

Rezultat
Gubitak i dobitak 1,003 1,334 1,698 2,088
Dividenda 10% 10% 10% 10%
Dotacija fondovima 140 252 235 164

Retko nam dolaze do ruku poduzeća ma koje vrste, kod 
kojih se poslovni volumen ovako sistematski iz godine u go
dinu razvija kao što je slučaj kod Industriske kreditne banke. 
Što se tiče glavnice ona je u toku prošle godine povećana od
2 na 3 miliona dinara. Međutim ovogodišnji zbor akcionara od 
14. februara odlučio je da se glavnica poveća na 5 miliona di
nara. Kao što vidimo za Industrisku kreditnu banku ne postoji 
kriza na tržištu kapitala. Ona povećava glavnicu u doba kad. 
se sm atra da je vrlo redak dugoročni kapital.

'Ali ono što je karakteristično za razviće banke to je 
kretanje uložaka. Godine 1927. oni su iznosili 2,8 miliona di
nara, 1928. god. 4,6 1929. god. 7,1 i 1930. godine 10 miliona 
dinara. T a se pozicija povećava iz godine u godinu za 68% 
tako da se za četiri godine povećala ukupno za 271%. U 1927. 
godini su ulošci po knjižicama i tekućim računima iznosili ne
što više od ukupne glavnice sa rezervama; u 1930. godini, i 
ako je glavnica povećana, ta  ista pozicija iznosi 2 i po puta 
više od prve. Isto je tako sistematski i obilno povećavana re
zerva od 500 hiljada 1928. godine na 1,30 miliona 1930. go
dine. Rezerva je rasla nešto malo slabijim tempom od uloga, ali 
mnogo brže no što bi to bilo potrebno prema razviću glavnice 
i ostalih poslova. Još 1927. godine ukupni obrtni kapital iznosio 
je 5,3 miliona dinara, a  1930. godine 14,7 miliona.

Ta su sredstva ovako raspoređena:
Menice u portfelju 8,6 miliona (za 130% više no što je 

bilo 1927. godine). Potraživanje po tekućem računu popelo se 
od 1 miliona u 1927. godini na 4,4 miliona. A najjače je porasla 
pozicija zajam na zaloge, — što je u ostalom karakteristično 
za sve naše banke u 1929. i 1930. godini —  i iznosi skoro т Ц  
lion dinara.

U nebankarske delove aktive računamo nepokretnost, 
i hartije od vrednosti rezervnog fonda. Prvo iznosi 700 hiljada 
dinara, a drugo skoro 800 hiljada dinara. Mi smo u prošloj ana
lizi malo opširnije govorili o nepokretnosti Industriske kreditne 
banke. Da ovom prilikom samo kažemo da račun gubitka i do
bitka pokazuje da su te nepokretnosti donele ukupan prihod od 
113,7 miliona dinara, što čini; na iskazanu vrednost od 700 hi
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ljada dinara, 16%. Kao što vidimo Industriska kreditna banka ne 
bi mogla da se žali na krizu kućevlasnika u Beogradu. Ukama- 
ćenje od 16% na novac uložen u nepokretnosti za danas izgleda 
u celoj Evropi nepostižni i može se smatrati za najidealniji pla
sman. Nepokretnosti daju banci skoro 4% na celokupnu glav
nicu. što se tiče hartija od vrednosti u svojini rezervnog fondi, 
tu spadaju takođe prvoklasni papiri državni i državom 
garantovani čija je vrednost takođe iskazana nešto niže no što 
je bila po kursu tako da se i u tome krije znatna tiha rezerva 
kao i u iskazanoj vrednosti nepokretnosti.

Ukupna bruto dobit takođe je rasla iz god. u godinu. Od mi
lion din. 1927. udvostručila se, popela se na 2 mil. u 1930. god. 
čista dobit iznosi pak u 1930. god. 458 hiljada din. na 512.000 u
1929. i 532.000 u 1928. godini. Mi smo već videli u poslednjim 
analizama da je opadanje čiste dobiti obična pojava, ali da se 
pojavljuje najčešće kao posledica opadanja bruto dobiti čak 
i prema nepromenjenim troškovima. Kod Industriske kreditne 
banke kao što smo videli bruto dobit znatno je porasla, te zbog 
toga treba uzrok smanjen"! čiste dobiti tražiti na drugoj strani. 
Ona se nalazi u politici procena aktive prilikom zaključenja bi
lansa. Mi smo već ranije istakli da Industriska kreditna banka 
vrši vrlo obilne otpise i vrlo verovatno da ona time stvara neku 
vrstu tihe rezerve. U 1929. godini otpisala je 192.000 nezavisno 
od redovnih otpisa od inventara. Ukupna otpisana suma iznosi 
1,4% od ukupnog potraživanja po eskontu i tekućem računu. 
À to je maksimum koji se može otpisati, izuzev slučaja kad se 
dogodi kakav gubitak, što käko izgleda nije bio slučaj sa Indu- 
striskom bankom u prošloj godini. Pri tome treba imati u 
vidu da je banka dotirala redovno i vanredno svoje fondove sa 
164 hiljade dinara odnosno za 1,2% celokupne lukrativne ak
tive. Kod ovako predostrožne politike mora poslovna baza da 
bude vrlo solidna.

Banka deli 10% dividendu nepromenjeno od 1926. god.

SPLOŠNA STAVBENA DRUŽBA D. D., MARIBOR-TEZNO.
Osnovana je 1921. godine sudelovanjem austriskih inte

resenata i domaćih novčanih zavoda, Prve hrvatske štedionice 
iz Zagreba, Ljubljanske kreditne banke i Zadružne gospodarske 
banke u Ljubljani.

Glavnica je iznosila 5 miliona dinara. Godine 1924. je 
povišena na 10 miliona dinara koji je iznos bio i uplaćen. Me
đutim kako je za ere deflacijone krize poduzeće imalo znatnih 
gubitaka, 1927. godiine zaključeno je sniženje glavnice od 10 na
5 miliona dinara smanjenjem nominale dionice od 100 na 50 
dinara. To je sniženje provedeno kroz bilansu 1926. godine.

Splošna stavbena družba bavi se u prvom redu izrad- 
njom gvozdenih konstrukcija naročito mostova. Tako je ona 
izradila mostove za željezničke pruge Krapina—Rogatec i na 
liniji za Mursku Sobotu. Međutim u novije vreme izradila je i 
neke veće mostove na novim prugama Prokuplje—Pločnik te 
Raška—Kraljevo dotično Raška—Kosovska Mitrovica. Pored 
toga izradilo je i neke željezne mostove na novim cestama u 
prvom redu u Srbiji.

Pored or'.elenja za gvozdene konstrukcije poduzeće ima 
i jednu tvornicu šarafa na Teznu kod Maribora. U industriji ša
rafa konkurencija je veoma jaka. Prvo što imamo već nekoliko 
domaćih tvornica šarafa a drugo što inozemstvo čak i dum- 
ping-cenama nastoji, da održi svoju poziciju na našem tržištu. 
Sada se neka strana poduzeća, koja su do sada plasirala svoje 
produkte u našoj zemlji, spremaju da u samoj zemlji počmu sa 
vlastitom fabrikacijom. Novosadska fabrika šarafa koja je pre
šla u interesnu sferu Jugoslavenskog Burko odnosno A. G. Bre- 
villier et Co, Wien, već se proširuju.

Pored tvornice šarafa pre dve godine uređeno je i ode- 
lenje za izradu sitnijih artikala iz željeza u prvom redu raznog 
orudja i alata.

Poduzeće je kao pretežni dio naše metalne industrije

upućeno u prvom redu na državne liferacije. Od njih kao i o 
načinu isplate tih liferacija zavisi uspeh poduzeća u pojedinoj 
godini.

Poduzeće je imalo i odelenje za duboke gradnje kao i 
vlastitu pilanu. Međutim to je poslovanje napušteno. Isto je 
tako napušten interesman kod Brodarskog 1 bagerskog a. d. u 
Beogradu.

Bilansa га 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1929. 1928. 1927. 1926.
u hiljadama dinara

Nekretnine 3.711 3.067 3.181 3.245
Mašine 3.421 3.817 4.635 4.840
Inventar 103 158 24a 773
Roba 3.982 2.179 3.722 4.470
Polufabrikati 102 951 322 508
Blagajna 57 6 38 46
Dužnici 11.144 8.419 4.728 3.686
Efekti 172 172 2.199 2.181
Gubitak — — 219 —

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Banke 11.292 10.488 12.048 11.349
Verovnici 5.861 3.173 1.790 3.360
Dobitak 541 111 — —

Ukupna bilansa 22.695 18.773 18.838 19.754
Investicije iznose nešto preko 7 miliona dinara. Po tome 

one nisu potpuno pokrivene vlastitim sredstvima, šteta što pri
likom redukcije glavnice od 10 na 5 miliona kad se je otpisao 
gubitak, koji je nastao za ere deflacije, nije dionička glavnica 
opet povisila na 10 miliona. Dugovanja prema bankama dosta 
su znatna, i pokazuju tendenciju stabilitela. Pohvalno je od 
poduzeća da dugovanje prema bankama posebno iskazuje. Kad 
bi tako radila sva industrijska poduzeća došlo bi se do drago- 
cenih podataka o fmansijskoj strukturi naše industrije.

Poduzeće se je u 1929. godini naročito povoljno razvi
jalo. Ukupna suma bilanse porasla je za 4 miliona dinara. Po
red zalihe gotove robe naročito su porasli dužnici. To su u pr
vom redu potraživanja prema državi za izrađene mostove i 
gvozdene konstrukcije. Kad bi država sve svoje poručbine pla
ćala odmah po isporuci robe dotično kad bi se dobiveni bonovi 
mogli lako i uz povoljne uslove eskontirati, finansijska struk
tura onog dela naše industrije, koja radi za državu bila bi da
leko povoljnija nego što je u stvari. Visoki bankarski dugovi 
imaju se u pretežnom delu pripisati načinu državnih isplata.

Prošle godine, pored povišenja dugovanja bankama za 
800 hiljada dinara, porasla su za skoro 3 miliona dinara potra
živanja ostalih poverioca. To su u prvom redu liferanti sirovina 
i polufabrikata. Pojačana delatnost naravno da vuče za sobom 
i veće povlačenje materijala što opet povećava potraživanja 
liferanata.

Poslovni resultati bitno su se popravili, Godine 1927. is
kazuje se gubitak od 219 hiljada dinara. Godine 1928. taj je 
gubitak eliminiran i iskazan je dobitak od 111 hiljada. Koncem
1929. godine dobitak već iznosi 541 hiljadu dinara. Nakon 
pauze od 5 godina, poduzeće je ponovno počelo plaćati divi
dendu i to u visini od 7%. Prosperitet poduzeća kao što su 
Stavbena družba zavisiče u buduće u prvom redu od intenzi
teta javnih radova. Ako ovi budu znatni, poslovi biće veći a po 
tome i uspeh, jer velike konkurencije nema. Pored toga po
voljna je činjenica za poduzeća ove struke što će državne na
bavke na račun nemačkih reparacija u buduće biti sve manje i 
manje da za 8 godina sasvim prestanu. Našoj industriji železne 
robe za sada su glavni konkurent nemačke reparacije. Kad one 
prestanu biće mnogo bolje nego što je sada.
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Садржај:
Поштакска штедионица — Београд 
Vračarska štedionica — Beograd 
Smederevska kreditna banka —■ Beograd 
Арко Емаил д. д. — Загреб
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Банка Златибор a. д. — Београд 
Hrvatska Industrija papira d. d. — Zagreb

ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА — БЕОГРАД.

Чековски промет.
Поштанска штедионица je новчана установа, која 

после Прве хрватске штедионице у Загребу, и Државне хи- 
потекарке банке има највише туђег новца. Ta je сума крајем 
31. дец. износила скоро милијарду и 200 милиона динара. 
Али док су Прва хрватска и Држ. хипотекарна банка до- 
шле до тога поверења и те финансијске снаге у току ве~ 
ликог броја деценија, дотле Поштанска штедионица није 
навршила ни прву деценију свога живота. Толика je била 
потреба за т о а 5 установом и толико je њезина управа успе- 
шно искористила ту потребу! Истина, највећи део туђих 
сретстава, које она добија, представља благајничку гото- 
вину појединачних привреда. To нису улози на штедњу. Али 
je национално-економска корист од концентрације ка- 
сених готовина појединачних привреда баш са гледишта 
новчаног тржишта толико исто велика као и спровођење 
уложака на штедњу тржишту капитала. Два се народно-еко- 
номска циља постижу том концентрацијом благајнчких гото- 
вина: 1.) савршена рационализација благајничке службе т. ј. 
национални платежии промет врши се много јевтиније, јер се 
укидају и редуцирају благајне и приватне и јавне привреде 
(a у овоме случају код Поштанске штедионице око 20.000 
таквих благајна.)

2.) Концентришући готовину у своје касе, Поштанска 
штедионица врши радионализацију платежног саобраћај^ 
са гледишта монетарнога т. ј. врши се огромна уштеда v 
платежним средствима. За концентрисане благајне потребно 
je много мање платежних средстава но што би то било кад 
би даље постојале оних 20.000. Платежни промет кошта, 
било да je он у звечећем металу, било у новчаницама. Зве- 
чећи метал кошта због тога што се губи на камати цело- 
купне оне количине злата која je употребљена у платежном 
промету и што се злато троши. A ако се врши новчаницама, 
губи се такође јер се оне брзо абају.

Трећа корист од концентрације благајничке службе 
спада у други део ове анализе, на име у област односа 
према новчаном тржишту и тржишту капитала, о коме ће 
доцније бити речи. Ha овом месту да напоменемо само 
толико, да онај део готовине, који није потребан за пла- 
ћања, остаје слободан за потребе новчаног тржишта, Он 
престаје бити новцем и постаје једна врста капитала.

Следећа таблица нам показује грандиозно развиће Пош- 
танске штедионице за седам година њезинога опстанка. Број 
чековних рачуна порастао je од 10 хиљада округло на 19.193, 
односно зз окрутло 100%. Изное улога no чековним рачу-

нима порастао jć  за 300% (од 242,4 на 978 милиона дииара) . 
a промет no тим рачунима порастао je за 150%, (од 26,3 мгн 
лијарде на 65,5 милијарде! динара. Доња таблица показује 
да није било потпуно паралелно кретање појединих катего- 
рија послова, који спадају у област платежног промета. Де- 
позити no чековним рачунима су порасли за 300%, a обрт 
за 150%. To значи да су се у чековном платежном промету 
Поштанске штедионице прикопчавали комитенти са већом 
готовином, a слабијим обртом.
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31. XII. 1923. 9.985 242.44 26.39 63.15
31. XII. 1924. 11.306 296.24 31.62 113.46
31. XII. 1925. 12.459 348.19 36.97 134.93
31. XII. 1926. 13.627 368.23 40.57 145.06
31. XII. 1927. 15.178 622.50 46.34 165.33
31. XII. 1928. 16.516 666.43 53.72 195.99
31. XII. 1929. 17.793 913.50 59.73 213.90
31. XII. 1930. 19.193 978.79 65.55 239.70

Тиме су унесене у благајне Поштанске штедионице 
готовине, које релативно дуго времена стоје, и тиме омо- 
гућавају Поштанској штедионици употребу већег дела ље- 
зине касене готовине на новчаном тржишту.

Интересантна je статистика занимања појединих коми- 
тената чековних рачуна код Поштанске штедионице. На- 
равно највише пада на трговачке фирме, (7556). Али je 
интересантно да се све више прикључују томе промету и 
лица која не спадају у произвођаче у техничком смислу 
тог израза, као што су на пример адвокати, бележници, 
чиновници и пензионери. Њихов број снажно расте. Кад се 
има у виду да Поштанске штедионице у другом свету имају 
no неколико стотина хиљада комитената no чековром pa- 
чуну, онда се може замислити колико je широко поље рада 
ове установе у овој области.

Велики je пораст код јавно-правних тела (државна 
надлештва, самоуправна и друга надлештва, школе и цркве- 
не власти), али je то још врло мали део онога што се све 
може да учини у погледу прикопчавања јавно-правне бла- 
гајничке службе Поштанској штедионици. Ми смо пре не- 
колико месеца забележили у ,,Народном Благостању“ да се 
у Министарству финансија спрема пројекат закона, који не 
можемо довољно стрпљиво да сачекамо, no коме ће се моћи 
уплата јавних дажбина врцшти такође преко Поштанеке 
штедионице.
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У погледу територијалне репартиције појединих че- 

ковних комитената истиче се Загреб на прво место са 
5,663 у 1930. год. ; затим Љубљана са 5,430, Београд са 
4300, Сарајево са 2799, затим Скопље са 1001. Ако се узме 
број становника у обзир, онда Београд има најмањи број 
чековних рачуна. Ако се пак има у виду привредна струк- 
тура околине, онда je ова подела сасвим природна. Београд 
je чиновничко место, док се велике индустрије и трговина 
сконцентришу све више у Загребу, Љубљани и Сарајеву na 
и у Скопљу. Истина Београд показује највећи пораст из- 
међу 1929. и 1930. године према осталим варошима, али ако 
се буде тим темпом повећавало стање чековних рачуна у 
Београду, требаће још неколико година na да стигне Загреб 
и Љубљану. При томе свакако има још и једна друга олак- 
шица у корист Београда, a то je да неке од ових места no- 
знају установу чековских промета још пре рата, док се 
Београд са појавом наше Поштанске штедионице први 
пут срео са том врстом благајничке слукбе.

Најзад треба истаћи да последних година Поштанска 
штедионица јако форсира међународии вирмански промег. 
Она има комитенте готово у свима земљама Ha пример у
1930. год. укупан међународни вирмански промет Пош- 
танске штедионице износи 27 милиона динара од чега je
23,6 дозначено у иностранство, a 3,7 дозначено из ино- 
странства,

Штедаи промет.

Штедни промет Поштанске штедионице учинио je 
огроман напредак у 1930. год. Број улагача попео се од 
12.503 у 1926. год. на 127.196 у 1930. год. Износ улога попео 
се од 8,4 на 210 милиона динара. Просечно пада на једну 
књижицу улог од 1,647,95 динара. Поштанска штедионица 
плаћа камату од 5% на улог до 50.000 динара, 4% преко
50.000 динара, a 6% на исељеничке улоге до 250.000 динара. 
Штедни промет je доцнијега датума код Поштанске ште- 
дионице. Првобитно се није намеравало да она негује и 
штедњу, већ да остане искључиво благајничка установа. 
Међутим како у већем делу земље сем банака нема других 
локалних депозитних установа (као што су задруге којих 
има у сваком селу у другим земљама), то je сеоски ште- 
диша код нас приморан да носи своју уштеђевину у варош, 
a то je врло велика отежица (док се за неговање штедње 
у другим земљама стварају небројене олакшице, na чак и 
прописи да морају да раде и недељом поједине депозитне 
установе).

Поштанска штедионица je са тога гледишта у од- 
личном положају. Она има 480 филијала у земљи, које могу 
да примају улоге на штедњу. Није се намеравало да она 
конкурише осталим нашим депозитним установама, због 
тога je Поштанска штедионица обратила највећу пажњу 
штедњи код деце и уопште економски слабих. Ми смо већ 
ранијих година у анализи њезиних биланса истакли велику 
важност њезине интензивне пропаганде штедње no школама, 
јер сматрамо да je штедња навика, a не урођена особина 
и да се рационалним обрађивањем омладине може да учини 
преокрет у погледу штедње која може да буде судбоносна 
за будућност народа. Од 127.196 улога 54.549 падају на 
ђаке, 11.462 на жандарме, 10.495 на држ. чиновнике и служ- 
бенике, 7.428 децу, 4.135 послугу, 4133 учитеље и т. д. Она je 
увела и награде за најбоље ученике у виду уложних књи- 
жица од no 100 динара. Да при том великом броју улагача 
из свих крајева наше земље мора бити и неуспелих поку- 
шаја no себи се разуме. Има улога, no којима се сем првог 
улога не улаже ништа више. Тих „умртвљених“ улога, како 
их зове Поштанска штедионица, било je крајем 1930. год. 
иешто преко 6.000. Они су 1930. издвојени у засебну групу.

Исељеничких улога било je свега 6,6 милиона динара. 
Оних преко 50.000 динара 27 милиона динара, a испод 50.000

динара, 177,3 милиона динара. Међ њима има три улога 
преко једног милиона, 2 до једног милиона, 14 до пола ми- 
лиона и 47 до 250.000 динара. Иако на улоге Поштанска 
штедионица плаћа свега 4%, —  што je свакако мање но што 
плаћа Државна хипотекарна банка и остале приватне депо-' 
затне установе, —  ипак се примећује пораст ове позиције, 
Интересантно би било знати у којим се крајевима појављују 
ови голијат улози код Поштанске штедионице.

He можемо завршити овај преглед кретања штедног 
промета код Поштанске штедионице, a да не укажемо на 
једну необичну појаву. У току 1930 године уплаћено je 256 
милиона, a 156 милиона подигнуто. Укупно je била уплата
331.000, a  исплата 181.000 односно укупан број манипулација
512.000. Ми не знамо колики je био просечан број улога у 
тску 1930. год., али ако би се узело да je било 80.000 (на 
крају године 127.000) онда излази да je просечно no једном 
улогу било одприлике шест манипулација и то четири 
уплатне и две исплатне.

У вези с овим у годишњем извештају указује се на 
једну карактеристичну појаву сезонских кретања улога на 
штедњу. Пред велике празнике, у почетку зиме, врло су 
ретке исплате. У првој половини месеца преовлађују уплате, 
у другој су уплате равне исплатама или су чак исплате 
веће. Даље у јуну месецу почињу улози снажније да расту, 
у јулу достижу кулминацију и у августу су још увек јаки, 
a у септембру слабе. To je у вези са летњим путовањима. У 
извештају се каже да су уложне књижице постале „домаћа 
каса“ у многим породицама. Ми бисмо то другојаче фор- 
мулисали, на име да један велики део штедног промета у 
ствари има карактер благ. промета, било у месту било на 
путу. Штедне су књижице у ствари чековни рачуни и цирку- 
ларно путничко писмо. Није сваки дорастао манипулацијама 
потребним за чековски промет (иако je доста прост). Ме- 

I ђутим сваки мало писмен човек je способан да манипулише 
I уложном књижицом. Због тога она у великој мери суро- 
гира чековски промет.

Активни кредитни послови.

Рачун изравнања

Актива: 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
Готовина :
у благајни 47.420 32.459 49.096 45.706
код Народне банке 139.327 75.371 341.371 263.441

укупно 186.747 107.830 390.467 309.147
Дужници :
no тек. рачунима 433.577 297.953 311.947 381.527
пс ломбарду 47.157 101.858 99.556 164.759
разни 1.423 29.139 ------

укупно 482.157 428.951 411.503 546.287
Харт. од вред. бонови 28.734 131.324 206.181 344.288
Разна актива ------ 1.668 2.216 2.481
Непокретности 35.903 38.248 49.632 53.036
Инвентар 5.687 5.602 5.414 5.314
Оставе 737.849 861.814 821.211 1.121.359
Прелазне активе 26.604 73.564 47.279 70.093
Пасива :

Улози
на штедњу 23.017 36.392 106.614 203.353
на чековним рачунима 622.683 474.801 716.677 712.598
отказани 191.858 196.826 266.189

укупно 645.700 703.051 1.020.118 1.182.141
Пов. no тек. рачунима

(пролазно) 26.362 1.965 3.149 54.359
Резервни фонд 20.000 20.000 20.000 30.508
Остављачи 737.849 861.814 821.211 1.121.359
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Фонд за курсну разлику 

хартија од вредности 4.138 5.374 5.649 895
Збир биланса 1.503.686 1.649.004 1.933.907 1.330.649

Рачув губитка и добитка :
Расходи :
Камате 3.262 4.389 6.591 11.231
Плате и додаци особљу 8.410 9.540 10.585 11.275
Управни трошкови 3.296 2.634 3.242 4.048
Отписи :
непокретности ------ 792 1.051 1.148
инвентар ------ 601 694 801
разни ------ 284 ------ ------

укупно 2.745 1.678 1.745 1.У50
Прнходи :
Камата 26.102 32.817 31.186 30.356
Провизије 13.428 6.606 6.540 6.681
Пристојбе ------ 8.395 8.567 8.775
Приходи од непокр. 1.117 1.032 1.060 1.125
Приходи од хартија

од вредности 3.039 2.200 5.749 12.817
Разни приходи 2.909 2.952 4.089 4.093
Збир прихода 46.597 54.004 57.193 63.850

Укупни обртни капитал Поштанске штедионице по- 
већао се. У 1930 год. износио je (31. дец.) око 180 милиона 
више и то: 103 мил. no улошцима на штедњу, 68 милиона 
no чековним рачунима и 10 милиона резервни фонд. Међутим 
укупно повећање активе износи око 280 милиона динара. 
To je повећање активе омогућено смањењем благајничке 
готовине од скоро 85 милиона динара и то 4,3 благајне и 
око 81 милион no жиро рачуну код Народне банке. Према 
томе рачун изравнања Поштанске штедионице на дан 31. 
дец. 1930. год. показује већу напетост но ранијих година. 
A ko  активу њезину поделимо у две групе : у кредите и 
имовину, онда имамо повећање у свакој од њих у истој 
мери : у кредиту за 135 милиона, a имовини за 138 милиона 
динара. Код кредита су повећани и текући рачуни и лом- 
бард. Потраживања no текућим рачунима код новчаних за- 
вода остало je непромењено (на висини од 250 милиона ди- 
нара). Повећало се нешто потраживање no текућим рачу- 
нима код Министарства грађевина (за укупан износ од 34 
н no милиона динара) за кредите дате за набавку непо- 
кретности; и 73 милиона динара потражује се од поштанске 
управе за исплату no чековним уплатама, a 11 мил. дин. од 
Дирекције држ. свиларства, Нови Сад. Ломбардни зајмови 
достигли су 31. децембра 164,7 милиона динара и то 111 no 
заложницама и 53,6 no текућим рачунима. У 1930. je доби- 
вена законска могућност за ломбардирање државних бо- 
нова и других хартија од вредности поред државних (колико 
je нама познато само су акције Народне банке припуштене 
ломбарду сем државних хартија и акције Привилегисане 
аграрне банке). Што се тиче ломбардних зајмова no те- 
кућим рачунима у износу 53.6 милиона динара, 12 и no ми- 
лиона пада на задруге a на подлози акција Привилеговане 
аграрне банке, 11 и no милиона динара je дато осталим за- 
другама на подлози државних хартија од вредности a 9 
милиона динара округло новчаним заводима на подлози др- 
жавних хартија од вредности; и Општини београдској (којој 
je одобрен зајам од 31 и no милиона динара), a која je 
подигла 20 и no милиона динара на подлози државних хар- 
тија од вредности. Каматна стопа на залоге износила je 
7%  (пре тога 8%) a no текућим, рачунима 6%.

Ha крају се истиче да je пред крај године одобрен 
Генералној дирекцији државних железница кредит од 100 
милиона динара са 6%  камате, да Поштанска штедионица 
такође учествује са 25 милиона динара у зајму Општине 
београдске, који такође још није подигнут, a да je у области 
комуналног кредита, нарочито у Загребачкој области била 
активна. Нови ангажмани ће свакако још да појачају напе-

тост рачуна изравнања — ако се на страни пасиве не до- 
годе одговарајуће промене.

Ш то се тиче другог дела активе, имаовине, ту пада 
тежиште на сопствене хартије од вредности и државне бо- 
нове, који се исказују са 344 милиона динара односно 138 
више него у прошлој години.

A k o  се баци један кратак поглед на повећање активе 
Поштанске штедионице онда се добија утисак да je незнатан 
део сретстава употребљен према приватним лицима и много 
већи део према јавно-правним телима. По текућем рачуну 
повећање од 73 милиона динара код Поштанске управе, no 
ломбарду je повећање no државним боновима, a тако исто 
повећање сопствених хартија обухвата државне хартије и 
бонове.

Добит стоји већ три године на истој висини (35 ми- 
лиона динара), и ако се из године у годину сретства пове- 
ћавају. To долази отуда што je Поштанска штедионица сма- 
њивала камату на свој лукративни пласман.

VRAČARSKA ŠTEDIONICA, BEOGRAD.
Vračarska štedionica spada u starije banke. Ona je ove 

godine održala dvadeset osmi redovni zbor akcionara, ali kad 
se uračuna pet godina propuštenih za vreme rata, onda znači 
da je ona u trideset i trećoj godini svoga života. Ona je osno
vana 1898. godine. Većina banaka na Vračaru i Savincu osno
vane su od malih ljudi ,koji prema svojim sretstvima nisu bili 
u stanju uopšte da osnuju banku, a koji su računali kao i ve
liki deo osnivača banaka u Srbiji osamdesetih i devedesetih go
dina, da pomoću tuđeg novca stvore jednu kreditnu ustanovu, 
kojom će moči da gospodare, pošto je banka tada bila ne samo 
ekonomska već i socijalna pa i politička moć. To nije istorija 
Vračarske štedionice. Ona je iz bolje kuće, od boljih roditelja, 
ona je od prvoga dana bila rukovođena od uglednijih Beogra
đana. Mi smo već mnogo puta napomenuli, da je osnivanje 
banaka bilo u Srbiji oruđe partisko-političke borbe u velikom 
obimu. Odluka o osnivanju Vračarske štedionice pala je onoga 
dana kad je Vračarska zadruga došla definitivno u ruke ljudi, 
koji su pripadali liberalnoj stranci. Nju su osnovale pristalice 
drugih dve ju stranaka ,naime radikalne i naprednjačke. Partisko 
politička struktura njezinog upravnog i nadzornog odbora 
stalno je nosila karakter kompromisa i fuzije. Ona je upravo 
prethodila naprednjačko-radikalnoj fuziji, jer je već 1898. go
dine, kad je osnovana, imala taj karakter. Kad se iz radikalne 
stranke 1902'. godine izdvojila samostalna stranka i posle 1903. 
godine jako se razvila, onda je i taj elemenat uvučen u Vra- 
čarsku štedionicu. Može se reći da je ona posle dolaska Kralja 
Petra na presto stalno bila naslonjena na sve tri stranke i da je 
upravo njezina partisko-politička strana bila negacija liberalne 
stranke. Liberala nije bilo u njoj. Za prvih pet godina bio je 
dosta jak naprednjački elemenat, ali posle 1903. godine on je 
oslabio u korist radikalnog elementa. Od naprednjaka su bili: 
Stevan D. Popović, bivši ministar finansija, pretseđnik Uprav
nog odbora, Vučko D. Stojadinović, bivši ministar narodne 
privrede i pretseđnik nadzornog odbora, Nikola D. Stefanović, 
ministar unutrašnjih dela pod fuzijom. Ali zato su pored njih 
u nadzornom odboru bili Mihajlo P. Jovanović, Ignjat Bajloni, 
Toma Cincar-Janković. Većina akcija bila je u početku u ru
kama onih koji su stanovali oko Slavije i iznad Slavije sve 
do Kalenićevog Gumna. Danas se već ne bi moglo reći da je 
po većini akoionara „vračarska” štedionica. Uostalom ,to ona 
nije ni topografski, jer je docnije podigla kuću preko puta od 
Londona, a to je kraj Terazija. Vračarska štedionica je osno
vana sa glavnicom od 350.000 dinara, koja je postepeno upisi
vana i tek je do kraja m arta 1901. god. potpuno bila uplaćena.

Vračarska štedionica ima dve duše: prva je bankarska, 
a druga trgovačko-industriska. Ona ima u eksploataciji Ribar
sku banju. U doba kad se pojavila Vračarska štedionica već je 
postojala u  neku ruku kriza bankarskog plasmana. Prema osku
dici pokretnog kapitala u zemlji kamatna stopa varirala je iz
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među 10 i 12 i odgovarala je prilikama. Ali s druge strane već 
je Narodna banka davala kredite sa 6 od sto, a dve strane ban- ’ 
ke, koje su u to doba radile u Beogradu, davale su kredite sa ; 
8 i 9 od sto. Bilo je očigledno da za bankarski posao nije posto- | 
jala nikakva briljantna budućnost. Priliv uloga na štednju nije 
mogao ući tako brzo da bi njegovim znatnim povećanjem mo
gao da se naknadi gubitak usled smanjenja kam atne stope. Me
đutim bilo je manjih banaka koje su na ulog na štednju plaćale 
vrlo veliku kamatu ,tako da se marža kretala između 1—3%, a 
to je za manje banke bilo nedovoljno. Zbog toga se tada već 
tražili poslovi kod kojih postoji mogućnost neograničene za
rade, bar mnogo veće nego što je to kod bankarskog posla. U 
toj tražnji Vračarska štedionica je došla na originalnu ideju da 
uzme u eksploataciju Ribarsku banju, koja je bila državna svo
jina i koju je dotle eksploatisala država. To pitanje pokrenula 
je Štedionica odmah posle svog postanka, ali se ono odugovla
čilo do konačnog rešenja punih pet godina. Godine 1900. pod
nesen je bio predlog Ministarstvu unutrašnjih dela o koncesiji, 
koju bi trebalo dati Štedionici za taj cilj, a 1901. godine 9. juna 
zaključen je ugovor između države i Štedionice i tog dana ona 
je primila banju u eksploataciju, a tek u početku 1904. godine 
usvojen je od Narodne skupštine zakon, koji je sankcionisao tu 
koncesiju. Stvar je išla sporo ne zbog sporosti administracije, 
onda je naša administracija bila uređena i ekspeditivna, već i 
zbog sporosti rada Narodne skupštine, a naročito zbog toga, 
što su koncesije u Srbiji od uvek bile odiozne i svaki javni or
gan je izbegavao da veže svoje ime za davanje ma kakve kon
cesije, — premda nije izgledalo da će Vračarska štedionica na
praviti time tako sjajan posao. Koncesiju je Štedionica dobila 
od države na 45 godina ,računajući od dana kad je ona faktički 
stupila na snagu. Po isteku koncesije prelaze u državnu svojinu 
bez ikakve naknade sve zgrade, kupatila i ostala uređenja, koje 
Vračarska štedionica bude podigla i zavela, osim pokretnosti, 
Dve trećine trajanja koncesije već su protekle.

„Narodno Blagostanje” sa mnogo napora uspelo je da 
sastavi izvod bilansa za prvih 10 godina rada Vračarske šte
dionice, t. j. od 1898. do 1908. godine.

Kretanje poslova.
Aktivni poslovi 1898. 1901. 1903. 1905. 1908.

u hiljadama predratnih dinara

Blagajna 9 22 5 25 101
Eskont 125 476 602 8-10 781
Zajmovi na zaloge 104- 105 152 101 207
Tekući računi — — 23 12 145
Ribarska banja — . 11 30 331 573

Pasivni poslovi
Glavnica uplaćena 124 350 350 350 490
Fondovi 3 37 53 162 255
Ulozi na štednju 101 226 207 451 684
Tekući računi — 20 215 336 634
Menice kod advokata — 11 10 8 22
Otpisi sumnjivih potraž. — — 1 8 4

Dobit
Bruto prihodi štedion. 8 62 93 luo 119
Bruto prihodi Ribar, banje — — — 54 66
Isplaćen kupon _ 7 9 10 12

To je jedan deo njezine istori je iz prvih dana njezinog ži
vota, iz doba iz koga je ostalo malo podataka. Kao što se vidi 
glavnica je bila potpuno uplaćena tek u četvrtoj godini života, 
a u 1907. godini počela je uplata drugog kola, tako da je 1908. 
godine uplaćena glavnica od 490.000 din. Fondovi su u među
vremenu naglo rasli, tako da su dostigli visinu od 256.000 din. 
a to je više od polovine uplaćene glavnice. Ulozi na štednju 
iznosili su 1904. godine 255.000 din., 1905. god. 451.000, a 1906. 
god." 557.000 din. tako da je 1908. godine bilo 684.000 din. Vidi 
se, da je naglo poraslo poverenje u Štedionicu odmah posle do
bivene zakonske koncesije 1904. godine. Isto tako se štedio
nica obilno koristila kreditima po tekućim računima, specijalno

kod Narodne banke, Izvozne banke i Beogradske zadruge. Što 
se tiče aktive na prvo mesto dolazi eskont, zatim zajmovi na 
zaloge, a tekući računi igrali su slabu ulogu. U Ribarsku banju 
počela je Štedionica naglo da investira tek posle dobivene za
konske koncesije, tako je i 1903. godine bao uloženo svega
30.000 din., 1904. već 180.000, a 1908. godine 573.000 dinara. 
Kao što se vidi Štedionica je bila uložila skoro trećinu celokup- 
nog svog obrtnog kapitala u Ribarsku banju. Interesantno je 
videti kakav je bio finansiski efekt tog angažovanja Štedionice 
u eksploataciju Ribarske banje. Na gornjoj tablici imamo za- 
beležen bruto prihod i to odvojeno Ribarsku banju. Iz toga se 
vidi da je Štedionica zaradila n. pr. 1908. godine 120.000 a Ri
barska banja 66.000; din. Ali sasvim drugačije stoji stvar kad 
se zagleda čista dobit; tako na pr. baš u 1908. godini čista do
bit od bankarskog posla Vračarske štedionice iznosi svega
19.000 dinara, a od Ribarske banje 29,7 hiljada dinara. Znači 
da je za prvih deset godina posao Ribarske banje bio bolji od 
bankarskog posla, upravo sa manjim angažmanom kapitala 
donosio je veću dobit.

D a vidimo sada kako stoji odnos između jednog i drugog 
posla posle rata.

Račun izravnan ja.
Aktiva 1927. 1928 1929. 1930.

Blagajna 2.649 2.872 3.414 2.351
Menice 27.570 30.107 27.431 24.928
Lombard 706 1.381 1.057 887
Drž. likvidac. banka 140 140 75 75
Tekući računi 3.655 4.182 7.111 8.049
Ribarska banja 3.363 4.095 4.047 4.040
Hartije od vrednosti 325 315 578 6.533
Zgrade 2.179 2.179 2.179 3.203

Pasiva
Glavnica 8.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fondovi 6.201 5.780 10.171 11.036
Ulozi na štednju 23.702 24.675 24.720 25.459
Reeskont 847 3.096 3.387 1.048
Tekući računi 413 384 68 —
Zbir aktive ili pasive 58.900 69.120 84.909 98.394

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi 1.449 1.410 1.330 1.196
Kamata 1.513 1.810 l . . - j 1.883
Otpisi 378 731 452 483
Dobit ukupno 2.493 2.148 1.848 1.530

Prihodi
Kamata i provizije 4.666 4.864 4.396 4.139
Prinos nepokretnosti 759 743 657 723
Dobit Ribarske banje 333 , 380 280 229
Zbir prihoda 5.835 6.101 5.335 5.093

Glavne bilansne pozicije Ribarske banje u 1930. godini.
Aktiva

Nepokretnosti 3,217.995
Električna centrala 656.844
Pokretnosti 181.133
Blagajna —о.ј88

Pasiva
Država za isporuč. nepokretnosti 9.000
Vračarska štedionica 

Rashodi 
Troškovi 
Otpisi 
Čista dobit 
Od toga dotacija 

Prihodi 
od kupanja 
od stanova 
od zakupa lokala

4,040.288

196.314
27.713

456.252
315.583

182.932
401.3/8

87.800
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Iz gornje tablice vidimo, da se Vračarska štedionica posle 

rata gigantski razvijala. Ona od 1928. .godine radi sa punom 
uplaćenom glavnicom od 10 miliona dinara. Ulozi na štednju 
pokazuju stalno napredak, premda je on vrlo umeren, tako da 
su 1927. godine 25,5 miliona dinara. Reeskont iznosio je 1930. 
godine milion dinara na suprot 3,3 miliona 1929. godine, iz čega 
izlazi da je Štedionica saturirana kapitalom i da zbog toga nije 
forsirala posao sa ulozima na štednju. Dok su se razne pozi'-- 
cije u pasivi prilično umerenim tempom kretale napred, dotle 
rezervni fondovi pokazuju gigantski napredak: od 6,2 miliona
1927. skaču na 11 miliona 1930. godine. Vračarska štedionica 
ima čitav spisak raznih fondova u pasivi od kojih je najveći 
osnovni rezervni sa 3,8 miliona din., zatim fond za razliku na 
kursu hartija od vrednosti 3,3 miliona, zatim dolaze dividende, 
valorizacioni i amortizacioni Ribarske banje, svi preko milion 
dinara. Najveći deo obrtnog kapitala uložen je pre svega u me- 
nice (okruglo 25 miliona dinara), zatim tekući računi 8 miliona 
dinara i tek na treće mesto dolazi Ribarska banja sa 4 miliona 
dinara.

Po veličini plasmana angažman u Ribarskoj banji dolazi 
tek na peto mesto t. j. posle menica, tekućih računa i hartija 
od vrednosti, pa tek posle toga dolaze zgrade u Beogradu, koje 
iznose nešto malo manje od ukupnog angažm ana u Ribarskoj 
banji, koji je 1928. godine izneo 4,095.000 a 1930. godine
4.040.000 dinara. Kao što iz ovoga vidimo, angažman u Ri
barskoj banji posle rata nije se mogao razvijati onim tempom 
kojim se razvijao volumen poslova Vračarske štedionice. Ribar
ska banja je saturirana u pogledu investicija. Ona ima sve što 
je prema njenom stanju i zahtevu publike potrebno i zbog toga 
nisu potrebne dalje investicije. Bilo bi nezgodno kad bi Štedio
nica morala da pravi nove investicije s obzirom na ugovor o 
koncesiji, pošto mora sve nepokretnosti da preda državi be
splatno po isteku koncesije. Naprotiv ona ima potrebu da što 
intenzivnije amortizira investicije, kako bi povukla celokupan 
kapital uložen u iste (što je u ostalom velikim delom urađeno 
počevši još od 1908. godine). Dok je pre rata  Ribarska banja 
angažovala trećinu celokupnog obrtnog kapitala Štedionice, 
odnosno 33%, dotle u 1930. godini angažuje ona svega dvana
esti deo odnosno nešto preko 8% celokupnog obrtnog kapitala 
Štedionice. Time se znatno poboljšao likviditet štedionice u jed
nom poslu koji se po sebi sm atra za nelikvidan.

U 1930. godini bruto prihod Ribarske banje iznosio je
680.000 dinara i to od kupanja 182.000, od zakupa lokala i sta
nova 487.000 i raznih prihoda okruglo 8000 dinara. Ako ove 
prihode uporedimo sa onim iz 1908. godine, onda ćemo videti 
da prihod od kupanja iz 1908. godine iznosi 18,6 hiljada a 1930. 
godine 182.000, to  znači da u 1930. godini ne iznosi koliko je iz
nosio 1908. godine kad se uporede valutarne vrednosti jednog
i drugog dinara, bez obzira na njihovu kupovnu snagu. Ofij 
stanova i lokala 1908. godine dobilo se 46.000 a 1930. godine
487.000 ,a to je valutarno toliko isto. Kao što vidimo velike pro- 
mene usled Svetskoga rata, a naročito depresiacija dinara, nisu 
ništa koristile Vračarskoj, štedionici u njenoj eksploataciji Ribar
ske banje. Prihodi su ostali u osnovi manji no što su bili 1908. 
godine; cene nisu mogle da se podignu u srazmeri u kojoj je 
opala kupovna snaga dinara.

|Kad se odbiju režijski troškovi od 197.000 dinara onda 
ostaje čist prihod naravno bez odbitka amortizacije i dotacije 
od 480.000 dinara. Bilans pokazuje istina da je Vračarska šte
dionica uložila svega 4 miliona dinara u Ribarsku banju, ali 
to nije prava vrednost. Štedionica nije mogla da valorizira svoje 
predratne nepokretnosti u punoj vrednosti, već samo u meri 
u kojoj dopušta zakon o valorizaciji te prema tome se ne vidi 
prava vrednost, ali kako su investicije iznosile 1908. godine pre
ko skoro 600.000 dinara to znači da bi prema kupovnoj snazi 
dinara valoriziranje investicija u banji iznosilo 8 miliona dinara 
najmanje. U tome slučaju čist prihod od 457.000 dinara ne bi 
bilo nikakvo naročito ukamaćenje. Pri tome treba imati naročito 
još u vidu da se od toga prihoda imaju odbiti amortizacije,

koje su u toliko potrebnije što Štedionica ima po isteku konce
sije da preda državi celokupne instalacije besplatno i ima da 
daje 10% sanitetskom fondu. Ma kojom metodom da se izra
čuna čista dobit, uvek bi se došlo do toga da eksploatacija 
Ribarske banje posle rata nije tako sjajan posao kao što se to 
očekivalo od strane onih koji su pre rata napadali tu koncesiju.

Ukupna dobit štedioničina na bankarskom poslu iznosila 
je 1930. godine 1,300.000 dinara a čista dobit banje po njezi
nom računu, iznosi 230.000 dinara.

Vračarska štedionica se već u veliko razvila kao ban
karska institucija tako da za sudbu njezinog računa gubitka i 
dobitka ne bi bio od uticaja ni prestanak koncesije Ribarske ba
nje. Na njezinu glavnicu i rezervne fondove od 21. milion di
nara i na nova sopstvena sredstva najmanje 3 miliona dinara 
koliko Štedionica mora u toku isteka koncesije da otpiše 
od nepokretnosti ona može da razvije uspešno svoj bankarski 
posao i bez Ribarske banje, ako bi se odlučila da napusti kon
cesiju po isteku —• koja naravno još nije istekla. Kao mnogo uno
sniji pokazao se plasman kapitala u beogradske nepokretnosti. 
Na ukupnu sumu od 3,2 miliona dinara koliko iskazuje Štedio
nica kao nepokretnost u bilansu za 1930. godinu iskazuje ona 
kao prihod 723.000 dinara, to je preko 22%.

Neto zarada iznosi 1,033.000 dinara od čega se jedan mi
lion deli na dividende, 50 dinara po akciji od 500 dinara odnosno 
10%. Akcije su u čvrstim rukama, u toj meri da se uopšte ne 
pojavljuju na beogradskoj berzi

SMEDEREVSKA KREDITNA BANKA, BEOGRAD.
Kroz mesec i po dana ,(14. aprila ove godine) napuniće 

Smederevska kreditna banka 60 godina. Smederevska kreditna 
banka je najstarija od postojećih banaka Kraljevine Srbije. Prva 
Srpska banka osnovana 69. godine odavno je propala. Istina 
1871. godine osnovane su istovremeno tri banke: Beogradski 
kreditni zavod, Smederevska kreditna banka i Valjevska šte
dionica, ali je od njih najstarija Smederevska kreditna banka. 
Prema tome po starosti Smederevska kreditna banka zauzima 
u srbijanskom bankarstvu onaj isti položaj koji Prva hrvatska 
štedionica u Hrvatskoj i Slavoniji. Mi čak nalazimo da se od 
strane sviju onih kojima nije zadatak samo da zarađuju, već da 
vode računa i o moralnim kategorijama našeg javnog života, 
ne poklanja dovoljno pažnje Smederevskoj kreditnoj banci kao 
najstarijoj banci Kraljevine Srbije. A i banka pokazuje suviše 
skromnosti, jer ničim ne pokušava da impozira taj svoj rang 
našoj javnosti.

Istorija Smederevske kreditne banke bila bi od drago- 
cene koristi po našu istoriju uopšte i zato se ne može dovoljno 
odati priznanje g. Nikoli Dimitrijeviću, njezinom direktoru, koji 
je dao sebi truda da prikupi sve podatke, koji su još postojali,
o njezinom radu od samog postanka. U dva pravca specijalno 
je istorija Smederevske kreditne banke od dragocene vrednosti: 
prvo sa gledišta razvića privredne strukture nekadanje Kneže
vine i docnije Kraljevine Srbije i drugo sa gledišta uloge građa 
Smedereva u toj istori ji. Naše generacije nemaju ni pojma o 
značaju koji je imalo Smederevo u ekonomskom životu Kneže
vine i Kraljevine Srbije. Koliko ima njih koji znaju da je Sme
derevo u pogledu izvozne trgovine imalo mnogo veći značaj 
nego Beograd i da je tek osamdesetih godina Beograd počeo 
postepeno da uzima rang Smederevu. Do izgradnje železnice 
Beograd—Niš, Niš—Vranje i Niš—Pirot Smederevo je bilo 
najvažniji emporijum izvozne trgovine Kneževine Srbije, dok je 
Beograd bio glavna uvozna stanica. Smederevo je bilo glavna 
izvozna stanica za vunu, kože, svinje, šišarke i ostalu sirovinu 
iz cele Srbije.

iSmederevo je bilo blizu Beograda i pošto je u to doba 
već u veliko postojao brodarski saobraćaj to je i otstojanje 
međ njima bilo skraćeno i komunikacija vrlo laka. Jedan veliki 
deo beogradskih trgovaca spustio se u Smederevo da trguje, 
isto tako jedan deo smederevskih bio je u Beogradu. Međ njima 
je bilo prijateljskih i rođačkih vrlo intimnih veza. Sama Smeđe-
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revska kreditna banka je osnovana ne samo od Smederevaca i 
Požarevljana već i od Beograđana a naročito, što je najintere
santnije, i od Kovinaca, jer je Smederevo od vajkada imalo 
vrlo intimne, prijateljske, poslovne i trgovačke veze sa Kovi
nom. Na godišnjim skupštinama Smederevske kreditne banke ' 
dugo godina su se pojavljivali vodeći beogradski trgovci Mi- 
jajlo Pavlović, Spasoje Stefanović i t .d.

Istorija Smederevske kreditne banke kao kreditne i nov
čane ustanove u neku ruku je i privredna istorija Srbije, pošto 
su kreditne ustanove, kao što znamo, barometar za konjunk
turu, kako se danas kaže, odnosno ekonomsko stanje zemlje u 
danom trenutku. Iz istorije Smederevske kreditne banke vidimo, 
na primer, tačno koje su bile periode poleta a koje depresije u 
istoriji Srbije od 1871. godine. Iz nje se vidi, na primer, koliki 
je veliki uticaj na naš ekonomski život imao čuveni crni petak, 
t. j. berzanski krah u Beču i Berlinu 1883. godine, kao svršetak 
inflacionog poleta izazvanog posle pobede Pruske nad Francu
skom i prijemom francuskoga zlata na ime naknade štete. To 
je ,na primer, detalj koji je bio potpuno nepoznat u našoj pri
vrednoj istoriji. Druga perioda depresije, još mnogo jača bila 
je 1884. godine usled rđave žetve a 1885. godine usled bugar
skoga rata. Do očajanja teške dane provodila je tada Smede- 
revska kreditna banka i cela naša narodna privreda. Zatim se 
neobično lepo ocrtava na poslovima Smederevske kreditne 
banke čuvena svetska privredna depresija 1883., 4. i 5. godine, 
koja je u privrednoj istoriji Srbije bila najteža. U toj su periodi 
bili najteži padovi trgovaca u beogradskoj čaršiji (braća Bog- 
danović, Sima Obradović i dr.). Ona se završila delimičnim 
državnim bankrotstvom Kraljevine Srbije. Istovremeno počinje 
drugi specijalan crv da grize stablo Smederevske kreditne ban
ke, koji je doveo do kraha 1907. godine, t. j. utaje direktora i 
blagajnika bančinog Bodi-a. Ta perioda neobično je poučna sa 
gledišta istorije našeg bankarstva. Na istoriji Smederevske kre
ditne banke može se posmatrati interesantna pojava, da se u 
jednom istom društvu tako naglo i duboko mogu da izmene 
gledišta, karakter i mentalitet ljudi, da čovek nikad ne bi mogao i 
reći, da su to oni isti ljudi. Jer oni isti ljudi, koji su došli na tu 
ideju da osnuju banku, koji su je tako srećno vodili kroz sve 
krize do 1907. godine, odjednom su se iz osnova promenuli i 
postali nebrige, nemarni, nesavesni i posredno pomagači i t. d. 
blagajniku i direktoru u izvršenju utaje.

Banka je i tu krizu prebrodila intervencijom Ministarstva 
narodne privrede i dobrom voljom upravljača. Qotovo celokupan 
deficit je pokriven, istina ne onako kako je to zakon propisao, 
jedan veliki deo pao je na akcionare, a znatan deo je pokriven 
od samih odgovornih organa. Banka se opet oporavila.

I suviše bismo daleko otišli kad bismo se i dalje zadrža
vali na istoriji Smederevske kreditne banke, o  kojoj se može 
napisati debela knjiga.

Ugovori o miru doneli su dalekosežne, revolucionarne 
izmene u odnosu pojedinih gradova prema važnim saobraćaj
nim sredstvima i trgovačkim centrima u uvoznim i izvoznim 
pravcima. Pre svega hinterland Smedereva postao je beznača
jan u poljoprivrednom pogledu prema novim krajevima naše 
otadžbine, a saobraćajno Smederevo je u toliko više izgubilo 
što je i ona jedina pruga na severozapadu, od Bazjaša, ostala 
neupotrebljiva za potrebe saobraćaja robom. Jedino što se Sme- 
derevu nije moglo oduzeti to je njegov položaj na Dunavu. U 
toliko u koliko je Dunav kao saobraćajnica za robu koja se 
proizvodi u uskom krugu hinterlanda Smedereva ostala važna, 
u toliko je Smederevo moglo da čuva svoj značaj kao centar 
trgovine zemaljskim proizvodima. Može se reći da je sreća 
Smedereva u tome što je naša trgovina žitima okrenula niz 
Dunav, inače bi Smederevo izgubilo potpuno trgovinu žitom.

Prilike su se dakle toliko izmenile, da je bilo sasvim pri
rodno očekivati, da Smederevska kreditna banka promeni i 
krug svojih poslova i prestane da se bavi kreditiranjem trgovine 
zemaljskim proizvodima. Uostalom ona ne bi bila prva naša 
banka, koja je usled velikih poremećaja i velikih promena u

privrednoj strukturi naše zemlje, u pravcima saobraćajnim, na
pustila jednu granu posla i odala se drugoj. Međutim Smede
revska kreditna banka bila je toliko prožeta tradicijom trgovine 
zemaljskim proizvodima od skoro 50 godina, da je i posle rata 
produžila da težište svoje bankarske politike održi u toj oblasti. 
Njezini komitenti i njezini članovi Upravnog odbora izvršili su 
brzo teritorijalnu preorijentaciju. Oni su naime uvideli da je 
prostor za njihovo kretanje u Smederevu i suviše mali i zbog 
toga su proširivali reon svoje delatnosti. Kao posledica toga 
bilo je i premeštanje centrale iz Smedereva u Beograd, čuva
jući pri tome svoje prvobitno ime. Ne zvoni baš logično kad se 
kaže Smederevska kreditna banka sedište u Beogradu, ali je 
istorija jača i od logike. 1 Credit Lyonnais je banka, koja je po
nikla u Lionu i dugo godina samo tamo postojala; a danas je 
prva francuska banka sa centralom u Parizu i ako se još uvek 
zove Credit Lyonnais. Baš taj kontrast između sedišta i varoši 
koja se nalazi u njezinoj firmi, najbolje ilustruje činjenicu da je 
Smederevska kreditna banka umela da ide za evolucijom doga
đaja i privrednog života naše zèmlje. Može se reći da je odmah 
posle rata Smederevska kreditna banka bila jedna od vodećih 
banaka za kreditiranje zemaljske trgovine, a specijalno trgo
vine žitaricama. Ona se toga posla držala tako reći sve do pre 
dve godine. Smederevska kreditna banka povukla se delimično 
od toga posla tek onda kad je on postao u toj meri rizičan, da 
je jedina obezbeda protiv gubitaka bila ne raditi ga. Od kako 
je počelo opadanje cena poljoprivrednih proizvoda, a to  je od 
avgusta meseca 1929. godine, od tada je gubio svaki, ko se tog 
posla latio — ma i nedelju dana. Jedan deo komitenata Sme
derevske kreditne banke povukao se potpuno od posla, a drugi 
je izgubio svoju samostalnu egzistenciju.

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 402 561 712
Menice 9.514 9.904 6.192
Dužnici 17.508 30.960 26.680
Vrednost rezervnog fonda 1.215 516 632
Hartije od vrednosti — 2.101 125
Inventar 1 1 1
Nepokretnosti 1 1 1
Ostave, naplate etc. 24.286 25.847 35.578

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000
Rezervni fondovi 1.587 1.704 1.783
Ulozi na štednju 11.023 11.885 14.800
Poverioci 5.438 17.954 10.871
Reeskont 3.752 5.618 — -
Zbir aktive ili pasive 52.928 69.892 69.921

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Troškovi i plate 1.178 746 692
Otpisi — 260 16
Kamata 1.116 1.135 1.134
č ista  dobit 883 886 883

Prihodi
Kamata 2.405 2.521 2.389
Provizija 745 483 309
Prinos nepokretnosti 23 18 21
Zbir prihoda 3.177 3.028 2.727

Poslovna preorijentacija nije laka stvar, treba napuštati 
stare poslovne veze, celokupno iskustvo .veliko poznavanje ma
terije, uzanse i t. d. sa kojima se čovek saživio, i prilaziti no
vima, koji se često ne znaju ili nedovoljno poznaju. 1929. go
dina je bila prestupna za Smederevsku kreditnu banku. U toj 
godini ona je izvršila delimičnu preorijentaciju industriji. To 
ne znači da je ona potpuno napustila kreditiranje izvoznog po
sla. Na protiv to je još uvek bio njezin glavni posao, ali volu
men poslova je znatno opao 3 zbog toga što se moralo tražiti
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mnogo veće pokriće § mnogo veću opreznost. Ali kako зе tini 
povodom pojavili agrarni slobodni kapitali kod nje, to je ona 
izvršila preorijentaciju ka industriji; naime kupila je u Nišu 
potpuno moderno uređenu tekstilnu fabriku: preaionicu i tkač- 
nicu amerikana. Tekstilno tkivo amerikan je jedan artikal u 
masi. Uovoljno zaštićen visokim carinskim stavom u dalekoj 
okolini bez konkurenta Smederevska kreditna banka je sma
trala da će to biti plasman jednog velikog dela slooodnog ka
pitala. jedan mali deo je morao otići u investicije, a mnogo veći 
deo imao je da se upotrebi kao obrtni kapital za nabavku siro
vina, uglja, za kreditiranje dužnika i t .d. Iz izveštaja Smede
revske kreditne banke se ne vidi ni veličina angažm ana ni raz- 
viće tog posla, ali iz privatnog izveštaja znamo da se posao 
odlično razvija, da predionica radi s punom parom i da nije u 
stanju da odvoji konca za prodaju, jer se celokupno predivo 
upotrebljava kao tkivo za izradu amerikana. Banka iskorišćava 
svoje dragoceno poznavanje cele zemlje radi prodaje grosi- 
stima proizvode niške tkačnice.

Zbog te orijentacije pokazuje ona velike promene u 
strukturi svojih bilansa za poslednje tri godine. Ulozi na štednju 
su postepeno rasli od l i  na 14,8 miliona dinara; ali su i pove
rioci skočili od 5,4 u 1928. g. na 18 okruglo u 1929. godini, kad 
je izvršena preorijentacija. U 1930. godini oni su opali za 7 mi
liona dinara i iznose 10,8 miliona dinara. Menični portfelj je bio 
u 1929. godini 10 miliona, u 1930. godini spao je na 6,2 m'ii- 
liona, dužnici pak skočili su od 17,5 na skoro 31 milion, u 1929. 
godini, kad se ušlo u industriski posao. Ali se stvari konsoli- 
duju; u 1930. godini su dužnici pali na 26,6 miliona dinara. Ko
liko oprezno Smederevska kreditna banka vodi svoj posao, 
najbolje se ogleda na činjenici da reeskont koji je još u 1929. 
godini iznosio 5,6 miliona dinara, u 1930. godini potpuno obu
stavljen. Banka deli dividendu od 12 od sto (odnosno 60 dinara 
po akciji od 500 dinara na ukupnu glavnicu od 6 miliona din.). 
Gro akcija nalazi se u rukama dveju trgovačkih firmi.

APKO ЕМАИЛ Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Владимир Арко опет гради. Гради заправо већ неких 

15 година. једна грађевна периода тек je при завршетку a 
већ започиње друга. Кад би сви градили као Владимир Арко, 
градитељство и грађевна индустрија постали би код нас нај- 
уносније занимање.

Владимир Арко у главном подиже индустријске зграде. 
једну за другом. A ако случајио не гради или не проширује 
своје творнице, онда интензивније диже станбене зграде. Ни 
једно индустријско подузеће Загреба a држимо ни у читавој 
држави, нема тако укусне зграде за своје чиновништво као 
што то има Арко. To je један низ вила.

Првобитна индустријска делатност Владимира Apka била 
je фабрикација шпиритуса. Мало no мало своју загребачку 
тЕорницу шпиритуса изградио je у нашу највећу творницу 
шпиритуса. A и вани ретко има сличних творница.

Поред продукције шпиритуса, Арко у својим творни- 
цама израђује и друге артикле на бази шпиритуса. Ту je у 
првом реду творница ликера која je сигурно највећа у др- 
жави и која je име Арко популаризирала no свим деловима 
наше државе. A и међу нашом емиграцијом јер се један дио 
продукције ликера пласира међу наше јужно-америчке еми- 
гранте. Поред тога ту je и творница квасца која опет спада 
међу највеће у држави. Ha концу ту je и даљна прерада 
шпиритуса у етер и сличне ствари.

Поред фабрикације шпиритуса и ликера Владимир 
Арко има и једно велико узорно подрумарство. Водећи pa-, 
чуна о антиалкохолном покрету и све већем консуму без- 
алкохолних пића, он je прешао и на производњу таквих пића. 
Пре неколико година спремао се je Владимир Арко да по- 
дигне и творницу пива тако да би учествовао у читавој ин- 
дустрији алкохола. Ну тај je план одложен.

He могавши утрошити сву своју огромну радну енер- 
гију у својој досадашњој индустријској делатности, Вла-

димир Арко баца c t  на нове, сасвим супротне гране ии- 
дустријског рада.

Још пре неколико година Владимир Арко био je почео 
да израђује гвоздену бурад. Још 1920 године био je основао 
Загребачку творницу бачава која je израђивала дрвену 
бурад. Међутим je фабрикација напуштена и један дио не- 
кретнина продан загребачкој творници кабела. Фабрикацију 
железне буради вршио je Владимир Арко неко време под 
својим личним именом. Касније je прешао и на израду по- 
суђа из цинка. A кад се je одлучио да пређе и на фабрикацију 
емаилираног посуђа, основао je посебно акционарско 
друштво, — -

Арко Емаил протоколирано je почетком 1929. године. 
Главница износила je 2 милиона динара. Међутим исте го- 
дине повишена je на 5 милиона. Прошле тодине закључено 
je повишење на 10 милиона. За сада je проведена само поло» 
вина тако да уплаћена дионичка главница износи 7.5 mu
m m ia  динара.

Аркова творница емаилираног посуђа, жељезне бу- 
ради и посуђа од цинка развила се нагло и у великом обиму. 
Она већ данас запослује око 600 радника. Аркова творница 
емаилираног посуђа, развила се je у једно од водећих индус- 
тријских подузећа Загреба.

У погледу фабрикације емаилираног посуђа Арко има 
даиас код нас конкурента једино у A. Вестену, из Цеља. 
Вестен има ту предност што му творница постоји већ дуги 
низ година и што je он главни фактор код Крањске индуо 
тријске дружбе која je главни домаћи лиферант лима по- 
требног за фабрикацију посуђа. Међутим Аркова енергија 
елиминираће и ту предност на један или на други начин. У 
погледу фабрикације жељезних бачава, конкуренција je већ 
већа јер такових творница добили смо у последње време 
знатан број, захваљујући новој царинској заштити. У обла- 
сти фабрикације посуђа од цинка долази још у обзир твор- 
ница „Титан” у Крању.

Прешавши на металну индустрију наравно да се Арко 
неће задовољити досадашњом фабрикацијом. Он ће сигурно 
постепено прећи и на фабрикацију других сродних арти- 
кала и тако поред нашег највећег индустријалца шпири- 
туса и ликера постати и наш водећи индустријалац мета- 
лургије.

Арко Емаил д. д. ма да je посебно акционарско дру- 
штво око je потпуно у рукама Владимира Арка и других 
интересената ту нема. To се најбоље види и no томе што у 
равнатељству седе само он и његов главни директор.

Биланца за две године од како постоји посебно ак-
ционарско друштво овако изгледа:

Актнва 193© 1929
Зграде 2.986 1.383
Маишне 7.676 5.293
Ефекти 200 200
Инд. пруга 72 13
Сировине и фабрикати 7.139 3.013
Дужници 2.703 1.339

Пасива
Г лавница 7.500 5.000
Веровници 12.865 6.183
Амортизација 414 60
Укупна биланца 20.779 11.243
Инвестиције концем 1929. године износиле су 6.7 ми- 

лиона динара. Конце?л 1930. године 10.7 милиона или за 4 
милиона динара више.

Повећањем продукције порасле су сировине, полу-фа- 
брикати и готова роба и_ то на више него на двострукн 
износ. To je донекле допринела и привредна депресија која 
има за последицу да се много више израђене робе мага- 
цинира.



ГТоред повишења дионичке главш-јце од 5 на 7,5 мИ- 
лиона динара повишени су и веровници од 6.2 на 12.9 ми- 
лиона динара или на више него на двоструко. Инвестиције 
су за 70% покривене властитом главницом. Али будући да 
су све дионице у рукама оног који и финансира подузеће 
дотично који му омогућује кредит то je прилично иреле- 
вантно какав je однос између инвестиција и властитих сред- i 
става и дали ови последњи сасвим покривају прве.

Најинтересантније je код биланце Арко Емаил да оно 
ни године 1929. ни године 1930. не исказује добитка ни гу- 
битка. Међутим ако мало боље погледамо биланцу видимо 
да разлику између збира активе и пасиве покрива „аморти- 
зација”. Године 1929. амортизиране су инвестиције за 60 
хиљада a прошле године за 354 хиљада динара. Да није 
извршена амортизација a она код творнице која je тек у 
развитку не би била ни потребна 1929. година била би свр- 
шила са добитком од 600 хиљада a 1930. година са добит- 
ком од 314 хиљада. Међутим сав тај износ до последње nape 
употребљен je за амортизацију.

Код подузећа код кога су све акције у једној руци 
ирелевантно je колико износи чисти добитак и колика je 
иеплаћена дивиденда. Сопственик подузећа најбоље зна који 
му начин биланцирања највише конвенира.

Рачун добитка и губитка исказује на једној страни 
што je све примљено за робу a на другој што je све издано 
почевши од сировине na до исплаћених радничких надница. 
Тиме се добија јасан поглед у развитак подузећа јер се 
тачно види колико je робе пласирано. Прошле године за 11.2 
милиона динара према 5.2 милиона 1929. године. Ту се нај- 
боље види леп напредак подузећа.

КРОМОЛИТОГРАФСКА ТВОРНИЦА РОЖАНКОВСКМ И 
ДРУГ Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Кромолитографска творница Рожанковски и друг у 
Загребу, највеће подузеће те струке у нашој држави, прошле 
je године знатно проширила свој уређај. У години 1930 
извршене су нове инвестиције за око 2 милиона динара. Како 
СЕе радње нису довршене и ова година донеће ново пови- 
шење инвестиција.

Кромолитографска творница Рожанковски састоји се 
звправо од 4 дела. Beh од пре постоје литографија и кар- 
тонажа. И преузећем творнице „Нарцисус“ придошло je 
оделење тискане папирне робе и творница календара.

У прошлој години нарочито je проширена литографија. 
Псдигнут je сасма нови дио творнице у којем je смештен 
нови дио литографије. Литографија je данас тако уређена 
да je у стању вршити и тискање на лиму из којег се онда 
израђују разне кутије.

Биланца за 4 последње године овахо изгледа :
Актива г 1930 1929 1928 1927
Иекретнине 2.416 1.849 1.849 1.849
Стројеви 5.239 4.238 4.157 3.937
Уређај 1.273 1.184 955 735
Роба 3.469 2.851 3.140 2.341
Дужници 9.360 8.520 7.156 6.342
Благајна 210 211 236 385

Пасива :
Главница 6.000 6.000 6.000 1.500
Резерва 197 175 157 147
Фонд амортизације 3.212 2.760 2.218 1.706
Вјеровници 4.54 4.472 4.098 10.712
Акцепти 8.269 5.521 5.405 1.985
Добитах 439 441 342 169
Укупна била< .ђа 22.896 19.488 18.310 16.309

Укупна биланца порасла je проШле године за 3,5 мИ- 
лиона динара. Ранијих година повишеље биланца износило 
je годишње највише 1—2 милиона динара.

Повишење биланце има се у првом реду приписати 
новим инвестицијама, Позиција некретнине, која je већ неко- 
лико година на истом нивоу повишена je ради изградње 
новог оделења за литографију за пола милиона динара. Стро- 
јеви су повећани за један милион динара a уређај за 100 
хиљада.

Инвестиције представљају вредност од око 9 милиона 
динара. Међутим фонд амортизације изиоси 3.2 милиона ди- 
нара. По томе нето вредност инвестиција износи нешто 
испод 6 милиона динара. A како главница износи 6 милиона 
динара то су инвестиције заједно са оним из прошле године 
потпуно локривеие властитим средствима. To значи да je по- 
дузеће данас на сасвим здравим темељима. Јер први je ripe- 
дуслов за здрав развитак једног индустријског подузећа да 
су све Инвестиције покривене властитим средствима.

Залиха робе повишена je прошле године за 0.6 ми- 
лиона динара, a дужници за 0.8 милиона динара. To je у 
складу прво са све то већим развитком подузећа a друго 
са приликама тржишта. Ван сваке je сумње да je инкасо 
прошле године био слабији него раније. У пасиви веровници 
су остали на готово истом нивоу. Позиција акцепти по- 
расла je од 5.5 на 8.3 милиона динара. Ha терет те позиције 
ишло je прошле године повећање позиције инвестиција, робе 
и дужника.

Изгледа да се потребни прометни капитал подузећа са- 
стоји у првом реду акцептима дотично редисконтирањем 
добивених меиица. Позиција акцепти која je 1926 године из- 
носила само 400 хиљада динара, порасла je на 8.3 милиона. 
A у самој прошлој години за 2.8 милиона. Изгледа да нов- 
чаном заводу који финансира ово подузеће боље конвенира 
ако тражи акцепте уместо да подељује обичне контоко- 
ренте кредите. Финансирање индустрије помоћу акцептног 
кредита које акцепте есконтира сам завод који врши финан- 
сирање, уобичајено je у многим државама. Ha тај начин 
новчани заводи добивају у руке добар менични материјал 
који могу no потреби редисконтирати. Невоља je код нас да 
ми немамо одговарајућег меничног материјала. Акцептима 
великих индустријских и трговачких подузећа створио би се 
одговарајући материјал.

Рачун добитка и губитка овако изгледа :
Добитак 1.930 1.929 1.928 1.927
Пренос 2 1 1 1
Литографија 3.582 3.662 3.091 3.085
Картонажа 2.149 2.264 1.903 1.980
Календари 1.375 978 556 ----- -
,,Нарцисус“ 1.055 960 1.489 ----- -
Губитак
Трошкови 5.928 5.747 5.040 3.617
Порези 147 177 164 135
Камати 990 957 980 821
Отписи 552 542 511 232
Добитак 439 442 324 169

По бруто приходима на првом je месту литографија. 
У прошлој години литографија je нешто подбацила. To je 
у вези са градњом новог оделења. У будуће, кад овај одио 
буде радио пуном паром, приходи од литографије биће још 
већи него што су сада.

И код картонаже видимо једно незнатно назадовање 
бруто прихода. У индустрији картонаже конкуренција je 
доста знатна. Постоји неколико творница које су се у нај- 
новије време знатно прошириле. Међутим, с обзиром на при- 
вредну депресију потрошња кутија je много мања. Данас се
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Ha сортирање и пакОвање робе ке може полагати она пажља 
као раније кад су прилике биле повољније.

Знатан развитак показује оделење за календаре. По- 
раст прихода износи од године на годину 50 и више %. 
Поред „југографике“ нема других подузећа која би се у 
већој мери бавила израдом календара. Ту je нека врста мо- 
нополног положаја. Одио „Нарцисус“ који je у 1929 години 
био знатно подбацио, опет се je подигао.

Код издатака порасли су камати. To je у вези са по- 
растом акцепта као последица нових инвестиција те повишења 
позиције роба и дужници. Отписи су доста знатни. Преко 
пола милиона годишње. Услед тога стварна вредност ш-геес- 
тиција, особито некретнина, далеко je већа него што се ис- 
казује у биланци.

Чисти je добитак једнак ономе из 1929 године, тако да 
he се моћи исплатити дивиденда од 6%.

БАНКА ЗЛАТНБОР A. Д. — БЕОГРАД.

Година 1930. јубиларна je за банку Златибор: 1. но- 
вембра она се уселила у свој нови дом односно палату, коју 
je подигла на углу Кнегиње Љубице и Чика Љубине улкце. 
Ш та значи усељавање банке Златибор у сопствену палату 
подигнуту у сред београдског ситиа, разуме се, кад се имају 
у виду мале и скромне лрилике из којих je изникла и преко 
којих се она у релативно кратко време попела до висине 
једне одлично репутиране средње београдске банке.

Развој банке Златибор веома je интересантан; она je 
на пример за 12 година четири пута дотеривала своју 
фирму саобразно фазама кроз које je пролазила.

У јануару 1914. године осиовано je друштво Златибор, 
са циљем узајамног помагања. Статуте друштва потврдила 
je полиција. За човека који познаје законодавство предратне 
Србије биће веома изненађујуће саопштење да су правила 
јсднод-а имовинског друштва потврђена од полиције под ре- 
жимом једнога слободоумног устава 1903. године. И то 
само од полиције. Тада су полицији пријављивана само ху- 
мана друштва за забаву и увесељење и т. д. Свакако да 
полиција није разумела своју функцију јер je она требала 
да пошаље осниваче суду. Али оно што je овде интере- 
сантно то je да су оснивачи сами отишли полицији. Значи, 
да ни оии сами нису желели да оснивају имовинско дру- 
штво ; оно je требало да буде нека врста „удружења 
Ужичаиа” за међусобно помагање из заједничких сретстава, 
пошто се пре рата нкје знало за другојаче међусобно по- 
магање т. ј. из туђе касе, већ само из сопственог џепа. 
Оснивачи Златибора нису очекивали да их држава и оп- 
штина помогну, већ су сами уплаћивали у ту сврху. Али 
кад je већ једанпут томе друштву дат карактер имовински, 
онда je било неизбежно да друштво ,пре или после пође ко- 
лосеком којим иду сва имовинска друштва за штедњу. Ha 
дан мобилизације имовина друштвена износила je 3775,50 
предратних динара формираних из недељиих уплата од no
1 динар. После рата друштво отпочиње рад на бази те има- 
овине a са месечном уплатом no уделу од 5 динара. Штед- 
љивост Ужичана нашла je у друштву Златибор захвално 
поље. Имаовина je расла и у јулу 1923. године друштво 
Златибор — у правном смислу — узима облик задруге a под 
фирмом „Задруга Златибор за штедњу и кредит”.

У јануару 1924. године уписани су нови удели од no 
200 динарЛ (356 чланова уписало je главницу од 1.269.000 
динара).

Јануара 1925. године претворена je задруга Златибор 
у акционарско друштво „Златибор a. д. за штедњу и кре- 
дит” , којом je приликом повишена главница на 3 милиона 
динара.

Опет јануара, a 1928. године фирма се поновно и 
последњи пут мења, у „Банку Златибор” a главница се по-

већава на 5 милиона динара на тај начин, да су акционари 
уплатили један милион a други je уплаћен из прихода бан- 
чкних из 1927. године и употребом фондова.

Плац за своју нову зграду купила je банка 1929. го- 
дине, за цену од 1.25 милиона динара од кога je до априла
1930. године, кад се почело рушењем старе зграде и по- 
дизањем нове, имала месечни приход у виду кирија од око
12 хиљада динара. Нова палата од пет спратова и мансарде, 
a чије су просторије већ у напред биле издате, коштала je 
са плацем свим инсталацијама, сефовима и т. д. 3.36 мил. дин. 
a њезин годишњи рентабилитет износи око 500 хиљада ди- 
нара односно 15%.

Што се тиче развоја банчиних послова, за четири по- 
следње године, даје нама доња таблица упоређења главних 
билансних позиција карактеристичну слику :

Рачун изравнања.

Актива 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Bj-агајна 353 794 592 804
Менице 11.297 12.279 9.680 8.369
Текући рачуни 1.372 1.448 1.591 2.025
Зајам на залоге 412 734 1.970 1.234
Непокретности — — 1.280 3.364
Намештај 45 61 54 120
Хартије од вредности — — 238 629
Гаран., ост., кауц. и.т.д. 8.778 12.771 14.734 14.645

Пасива
Г лавница 3.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фондови 772 689 994 1.109
Улози на штедњу 6.266 6.570 6.781 8.075
Реесконт 2.832 1.952 1.918 2.820
Тек. рач. код П. шт. 508 966 589 —
Дуг код Држ. Хип. бан. -— — 198 —
Добит 1.000 900 750 424
Збир акт. и пасиве 22.457 28.864 30.204 32.141

Рачун губитка и добитка
Расходи
Укупни трошкови 548 781 723 666
Камата 713 869 779 680
Отписи 25 199 237 208
Пркходи
Камата 1.475 1.834 1.665 1.786
Разни приходи 2.287 2.750 2.489 1.980
Дивиденда 30 дин 30 дин. 20 дин. 12.дин

Према 1927. години сопствена су средства у 1930. ro- 
дини већа за скоро 90%, и износе 6.1 милион динара прво 
услед повишења главнице од 3 на 5 милиона a друго због 
појачања фондова, који у 1930. години износе 1.1 милион 
дкнара. Туђа средства такође су у порасту, од 9.5 милиона 
на скоро 11 милиона. Од тога отпада на улоге на штедњу 
преко 80%; видимо да су у свим годинама у порасту: од
6.26 милиона у 1927. години порасли су до краја 1929. го- 
диие на 6.78 милиона. У 1930. години имамо скок од преко
1.3 милиона на 8.07 милиона динара. To je за банку један 
веома повољан знак у погледу поверења које ужива; при- 
лив уложака био би сигурно још и много већи, да их није 
управа, као што то у свом извештају подвлачи врло нерадо 
примала, a врло често и одбијала, нарочито веће износе. 
Према 1929. години повећан je и реесконт код Народне 
банке, од 1.9 на 2.8 милиона. Текући рачун код Поштанске 
штедионице, који износи у 1929. години још 590 хиљада ди-
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вара, в дуг код Државне хнпотекарне банке (за подизање ] 
зграде) у висини од 200 хиљада динара су у току 1930. ro- ] 
дине већ ликвидирани.

Укупна банчина средства, која достижу у 1930. го^ 
дини 17 милиона динара, пласирана су у следеће активне по- 
слове: 8.37 милиона дато je на меничне кредите. Ако ба- 
димо поглед на горњу таблицу, видимо, да су ти кредити у
1928. години били максимални: 12.3 милиона динара, што 
значи, да су у 1930. години смањени са скоро 4 милиона ди- 
нара. Ово смањење волумена есконта je знак велике предо- 
строжности. У текућим рачунима пласман je у последњој го- 
дини порастао за преко 400 хиљада динара на 2.02 милиона. 
У зајмове на залоге, који су према 1927. години у 1929. ro- 
динн порасли за преко 1.5 милиона динара, и који су сма- 
њени у 1930. години за 740 хиљада динара, пласирано je
1.23 милиона. Хартије од вредности, које у 1927. и 1928. го- 
дини у активи билансе уопште нису објављене, a у 1929. го- 
дини са 240 хиљада, порасле су у 1930. години на 630 хи- 
д>ада; то су искључиво обвезнице Ратне штете и акције На- 
родне банке. Вредност непокретности je због већ поменуте 
куповине плаца у 1929. години и подизања зграде у 1930. 
порасла на 3.36 милиона динара.

Према до сада изложеном, излази, да су се упркос 
рђавим привредним приликама послови банке Златибор у 
последњој години повољно развијали, иако je постигнута за- 
рада знатно смањена. Разлог лежи у следећим чињеницама : 
због привредне депресије смањен je волумен лукративних 
кредитних операција; каматна стопа и провизије последње 
две године осетљиво су смањене и коначно je банка у по- 
дизању зграде имобилизирала велике износе, за које je 
остала без прихода преко 7 месеци.

Добит износи 424 хиљада динара (у 1927. години 1 
милион) али то не сме да изненади, нарочито, ако се има v 
виду, да je банка посвећивала велику бригу дотацијама ре- 
зервних фондова, односно јачању својих супстанција.

Ригорозност банчина види се и из енергичних отписа 
свих најмање сумњивих потраживања. Последње три го- 
дине укупни су трошкови, као што то видимо из рачуна до- 
битка и губитка, у сталном опадању; тако исто и расходи no. 
камати.

Због смањене добити, мања je дивиденда: у 1927. и
1928. години плаћено je на име дивиденде 30 динара, у 1929. 
години 20 динара a у 1930. години 12 динара.

HRVATSKA INDUSTRIJA PAPIRA D. D. — ZAGREB.

Po imenu poduzeća dalo bi se zaključiti, da se ovde radi
o jednoj tvornici papira. Međutim, Hrvatska industrija papira 
bavi se samo trgovinom papira, i ona je naše najveće trgovačko 
poduzeće te struke. A i financijski najbolje situirano.

Hrvatska industrija papira osnovana je kao akcionarsko 
društvo 1919. godine. Ona je zapravo nastala preuzimanjem 
radnja Lavoslava Kleina i Lavoslava Taussiga, oba iz Zagreba.

Glavnica je iznosila 2 miliona kruna. 1920. godine povi
šena je na 6 miliona kruna. U istoj godini sledi još jedna emi
sija i to na 10 miliona kruna. Godine 1922. je glavnica povišena 
na 15 miliona kruna. I kad se je izvršio prelaz od krune na di
nare, 15 miliona kruna pretvoreno je u 3 miliona 750.000 dinara, 
koliko iznosi i danas.

Odmah u početku svoga rada kao akcionarsko društvo, 
poduzeće je bilo kupilo i jednu tvornicu celulose i kartona. Me
đutim već 1921. godine taj se odnošaj raskida. Godine 1923. 
poduzeće je bilo preuzelo većinu akcija jednog skladišnog i 
spediterskog poduzeća. Međutim i taj je odnos 1927. godine 
prekinut

Danas se bavi poduzeće samo trgovinom papira. Ona 
ima generalno zastupstvo Tvornice papira Vevče, Medvode i

Coricane za čitavu Jugoslaviju, sa izuzetkom Slovenije. To je 
zastupstvo osigurano naročitim ugovorom na duže vreme. Po
red toga ono ima i generalno zastupstvo Zagrebačke tvornice 
papira za čitavu državu. Pošto Zagrebačka tvornica papira iz
rađuje skoro potpuno druge vrste papira nego Vevče, nema ni
kakve opasnosti, da jedna te ista firma zastupa i Slatkogorsku 
tvornicu celulose i kartona.

Razvitkom poslova po čitavoj državi, bila je Hrvatska 
industrija papira prinuđena, da i u drugim gradovima otvori 
svoje filijale i svoja skladišta. Takova filijala postoji i u Beo
gradu.

bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1929. 1928. 1927. 1926.

Blagajna 75 109 56 117
Efekti 989 309 309 309
Inventar 34 38 47 52
Dužnici 8.950 6.158 9.041 13.727
Roba 5.513 4.731 3.519 6.325
Nekretnine 158 158 158 —
Gubitak — 155

Pasiva
Glavnica 3.750 3.750 3.750 3.750
Rezerva 120 106 106 106
Verovnici 8.722 4.478 3.575 8.698
Banke 2.999 2.1441 3.399 4.591
Menice — 682 2.291 3.580
Dobitak 243 221 19 —

Ukupna bilanca 15.835 11.511 13.167 20.726
Ukupna bilanca koncem 1929. godine prelazi 15 miliona 

dinara, što najbolje pokazuje jakost poduzeća. Prema 1928. go
dini u svim se pozicijama primećitje znatan porast. Posle sta
gnacije, koja je nastala sa uvođenjem deflacije, poslovi ponovno 
dobivaju veći obim.

Bilansa Hrvatske industrije papira odlikuje se od bilansa 
drugih trgovačkih poduzeća time, što ona tačno pokazuje ko- 
■lika su potraživanja banaka a koliko poverioca u užem smislu 
reči, dakle liferanata robe. A to je od velike važnosti. Nije sve
jedno koliko se duguje bankama a koliko liferantima. Dok se 
za dugovanja kod banaka plaća visoka kam ata to kod potraži
vanja liferanata nije slučaj. Ili bar ne za vreme od nekoliko rne- 
seca. Dugovanje od 3 miliona dinara novčanim zavodima kod 
bilanse od 15 miliona dinara nisu znatna. Teško je tek onda 
kad potraživanja banaka pretstavljaju polovinu ukupne sume 
bilanse. A ima i poduzeća gde su potraživanja banaka još i veća.

Ranije je poduzeće operiralo i sa menicama, dotično ak- 
ceptima. Takav način finansiranja postepeno je napušten, dok 
nisu prošle godine menice kao pasivna pozicija sasvim elimini
rane. Ni u aktivi menice nisu iskazane. Verovatno da sit ubro- 
jane međ dužnike.

Poslovni uspeh je mnogo bolji nego pre nekoliko go
dina. Godine 1926. bilansa je zaključena sa gubitkom od 155 
hiljada dinara. 1927. godine pokazuje se dobitak. A 1929. go
dine dobitak je već iskazan sa skoro 250 hiljada dinara. Kako 
je u papirnoj branši prošla godina bila veoma povoljna, je za 
očekivati, da će poslovni uspeh biti još povoljniji.

Pretsednik poduzeća je g. Ernest Grünwald, veletrgovac 
ugljena i pretsednik Saveza trgovaca Savske banovine. Već 
njegova ličnost i njegov znatan angažman u tom poduzeću daje 
Hrvatskoj industriji papira jedno naročito mesto međ našim 
veletrgovcima hartije.

Шмрште И&родк© Благостањ е



Ванка Златибор a* д. - Београд
Актжва Рачун жзравнања на даи 31. дедеж бра 1930« г©д„ Паеша®

Динара Динара
Благајна 804.229-58 Главница — 25.000 акц. à 200 днн. 5,000.000.—
Менице 8,369.534 — Фондови :
Текући рачуни 2,025.897-30 стални резервни фонд 781.608"—
Зајам на залоге 1,234.838 — особени резервни фонд 7.631*03
Нвпокретност: фонд за аморт. банчине зграде 200.000*—

нова зграда на углу ул. Књегмње фонд разлнке на курсу харт. од вред. 70.158-45
Љубице и Чика Љубине број 15. 3,363.999*— Пенз. и болес. фонд банчиних чии.: 43.852-65

Намештај и прибор 120.310’— Улози на штедњу 7,012.728*25
Хартије од вредности 629.280 — Текући рачуни 1,062.599*—
Вредност резервног фонда 667.382'-— Реесконт 2,820.400 —
Кауцн|е 190.000*— Полагачи кауција 190.000"—
Оставе : Остављачи супергаранција 6,086.631-70

no текућим рачунима 3,128.313*— Остављачи остава:
на чување 291.000"— no текућим рачунима 3,128.313-—

Наплате : на чување 291.000*—
мениц® примљене за наплату 838.585*— Остављачи менмда за наплату 838.585’“

Супергаранције 6,086.631*70 Депо за подлогу банч. кредита:
Депо за подлогу Бавчиних кредвта банчини акцепти 2,300.000*—

банчини акцепти ’ 2,300.000*— портфељске менице 1,810.500*-
портфељске менице 1,810.500 — Дивидеида ненсплаћева за раније год 6.178*-

Дужници за аздата гаравтиа писма 100.000*— Тантијема 72.148-—
Разна актива 180.824*— Обавезе за издата гарантна насма 100.000 —

Дивиденда за 1930. год. 300.000’—
Разна пасива 18.990*50

Укупно 32 Д 41.323-58 Укупно 32,141.323*58

ДугуЈе
Рачун рубитжа ж добитка на дан 31. дедежвра 1930. год»

П ® тражу|@

Укупни трошкови ; 
нореза. и таксе
плате особља са додацима на ску- 

поћу, станарина, огрев, осветлење, 
канцеларијски материјал, пошта- 
рина, претплата телефоиа s  теле- 
фонских разговора, дневнице упр. 
и надзор. одбору и др. трошкови 

К ам ате: 
no улозима на штедњу 
no реескоету 

Отписн:
од прабора ш намештаја 10 од eto 
од меница 

Остатак за хгоделу у Дин, 424»406“0б 
припада no чл. 53. банч. правила: 
10 од сго сталном резервном фонду 
ненз. в бол. фонду банч. чиновника 
особеном резервном фонду 
17 од сто тантијема члановиаш оба 
одбора и чиновницима 

Дмвиденда за поделу акционарима

Динара

275.908-80

390.641''56

494.073-70
186.791-50

13.367-53 
195.393 —

42.440*50
5.000"—
4.816-46

72.148*—
3 0 0 .0 0 0 ”-

Ка»ата и провизнја : 
no свима иословима 

Приходи; 
од хартија од вредности 
од нове банчине зграде 
од старе банчине зграде 
наплаћене отписане меиице

Динара

1,786.876-05

23.787-50
90.100-—
26.350"—
53.467-50

Укупно 1,980.58i ’05

УПРАВНИ ОДБОР

Укупно 1,980.581 '05 

НАДЗОРНИ ОДБОР



Kromolitografska tvornica Rožankovski
i drug d. d. u Zagrebu

R a č im  bilanca na  dan, 3i. decembra 1930» god«
A ktiva Pasiva

Dinara Dinara

Tvorničke nekretnine 2,416.950-85 Dionička glavnica 6,000.000-—

Strojevi 5,239.970'06 Pričuvna zaklada 197.091-70

Uredjaj tvornice 1,273.573'79 Mirovinska zaklada 137.091-70

Zaliha robe 3,469.467'60 Pričuva za otpis strojeva i uredjaja 3,312.840*50

Dužnici 9,360.895-57 Vjerovnici 4,540.468-62
Mjenice 876.109-60 Prihvati i mjenice u reeskomptu 8,269.167-25

Vrijednosni papiri 49.117*50 Neisplaćene dividende 408'—
Blagajna ■ 210.051-34 Dobitak ’

prenos iz 1929, god... 2.779-27

dobitak u 1930. god. 436,289'27

Ukupno 22,896Л36"31 Ukupno 22,896.136-31

R a c tm  g u b i tk a  i  d o b i tk a ma dan 31. dee. 1930. god.
G ubitak Dobitak

Dinara Dinara
Radničke i činovničke plate 5,608.095-07 Prenos dobitka iz 1929, god. 2.779-27
Troškovi 320,426-56 Litografija 3,582.940'35
Porezi 147.847'— Kartonaža 2,149.619-10
Kamati 990.017'95 Narcisus 1,375.797-32
Neutjerive tražbine 108.776-24 Kalendari 1,055.348-80
Otpisi 552.226*48
Dobitak

prenos iz 1929. god. 2.779'27
dobitak ti 1930. god. 436.289”27

Ukupno 8,166.484'84 Ukupno 8,166,484"84

N A D Z O R N I  O D B O R



Поштанс&а Штедпоница Краљевине Југославије
Рачун изравнања на даи 3i. децем бра 1930. год.

Нмовгша Дуг

Динара Динара
Готовина Улози

a) у благајни 45,706.35789 a) штедни 203,353.585-92
б) код Народне банке 263,441,473-57 6} чековни 712,598.821'98

Дужници в) отказани 266,189.240-61
a) no текућим рачунима 381,527.828-61 Повериоци no тек рач. (пролазно) 54,359.331 '84
б) no ломбардним зајмовима 164,759.668-54 Резервни фонд 30,508.163-10

Разна актива 2,481.664'46 Остављачн 1.121,359.639-67
Харт. од вредн. и држав. бонови 344 288.463-57 Фонд за разлику na курсу вредн.
Непокретности 53,036.348-14 хартија 895,864-40
Инвентар 5,314.339-53 Разна паснва 2,356.139-14
Оставе 1.121,359.639-67 Прелазна пасива 25,043.484-16
Прелазна актива 70,093.410-05 Добитак 35,344.923-21

Укупно 1.330,649.554*36 Укупно 1.330,649.554-36

Раезкод Рачун добитка, ш губитка на дан 31. дец. i 930. год. 1ђшж©в

Дннара Динара

Камате 11,231,197-46 Камате 30,356.286-75

Плате и додаци особља 11,275.226-85 Провизије 6,681.815-96

Управни трошкови 4,048.436.84 Пристојбе 8,775.505-65

Отписи Приходи од непокретности 1,125.849-51

a) непокретности 1,148.794-80 Разни приходи 4,093.769.52

б) инвеитара 801.752-45 Приход од вредносних хартија 12,817.104*22

Добитак 35,344.923-21

Према члану 35. Закона о пошт.-
штед., чековном. и вирманском

промету, припада:
1 од сто за награду чланова Над- 

зорног већа 353.449-23
5 од сто за награду особља Пошт, 

штедионице и њених филијала 1,767,246-16
1 од сто ставља се МиПистарству

просвете на расположење за на- 
граду марљивих ђака осн. школа 353.449.-23

5 од сто за повећање Рез. фонда 1,767.246-16
Државној благајни као буџетски 

приход Поштанске управе 31,103.532-43

Укупно 63,850.331-61 Укупно 63,850.331'61

Н А Д З О Р Н О  В Е Ћ Е



Смедеревска кредитна банка - Београд
Раежоди Рачун добитка и губитка на дан 31. децембра 1930. год. Приходи

Динара Динара
Готовина Главница 12.000 акц. à ком, 500.— 6,000.000--

у благајни 693.706-76 Резервни фонд 1,783.482 —
на жиро рач. код Народне банке 18.142'— Улози на штедњу 14,800.616-60

Менице 6,191.978"— Повериоци 10,871.336-70
Дужници 26,680.400 08 Неисплаћена дивиденда 1.740'—
Хартије од вредноети 125.611-75 Тантијеме 113.898'—
Вредности резервног фонда 632.485*20 Порезе на камату 45.274'67
Непокретности : кућа у Смедереву I — Остављачн остава 25,759.430'40
Намештај 1'— Полагачи кауција 530.000'—
Оставе 25,759.430-40 Пошиљаоди наплата 257.006 50
Кауције 530.000-— Издата гарантна писма 5,032.403-—
Наплате 257.006-50 Издата жира no меницама 4,000,000'—
Дужници за гарантиа писма 5,032.403 — Добит за поделу 725.977-82
Дужници на жиро меницама 4,000.000 —

Укупно 69,921.165-69 Укупно 69,921.165"69

Г убнтак
Рачун губитка в добитка на дан 31. децембра 1930. год.

Трошкови : 
порез, плате и . додатци 'особља, по- 
штарина, бројеви, телефон, огрев, 
освет., станарина, канц. прибор ндр. 

Отписи потраживања од несигурних 
дужника 

Камате :
no улозима на штедшу 
no меницама у реесконту 

Постигнута добит Дин. 883.682'82
5 од сто резервном фонду 

тантијеме Уаравном и Надзорном 
одбору ш чиновницима 

Добит за поделу

Динара

692Л0Г65

15.800 —

1,078.671-22 
55.893 —

43.807-—

113.898'—
725,977-92

Укупно 2,726.748.69

Преиос добити нз 1929. год. 
Камате : 

no меницама 
no текућим рачунима 

Приходи од непокретности 
Провизија no банч. пословима

Добитак

Динара
7.535*43

719 040-70 
1,669.571'84 

21. 100*—  

309.500*72

Укупно 2,726.748'69№

Hrvatska industrija papira d. d. - Zagreb
Axttra Račun шттпапја im dan 31. dee. 1929. god. Pasiva

Blagajna 75.119.77 Glavnica 3,750.000,—
Mušterije 8.950,564.27 Pričuva 120.000.—
Zaliha robe 5.513,726.10 Dobavljači 8,722.344.91
Menice 29.548.50 Banke 2,999.745.93
Efekti 989.331.— Dobit g. 1928. 17.277.65
Jemstvo 1.587.50 Dobit g. 1929. 226.354.65
Nameštaj 34.609.—
Vozila 82.339.—
Nekretnine 158.898.—

Ukupno 15,835.723.14 Ukupno !5,,835.723.14



Aktiva

Vračarska štedionica - Beograd
Račun izravnanja na dan 31. dee. 1930. god.

Pasiva

Dinara Dinara
Blagajna: gotovina 2,2 S 6.298*10 Glavnica — uplaćena 10,000.000*—
žiro račun kod Narodne banke 134.752*88 Fondovi :

Menice 24,928 539 — fond rezervni 3,871.181*—
Zajmovi na zaloge 886.800*— „ dividendni 1,091.800*—
Tekući računi 8,049.524’— „ za amort. nepokret u Beogradu 162.340*—
Državna Likvidac. banka 75 065 32 „ osobene rezerve 1.292*24
Ribarska Banja 4,040.282*75 „ spec. rezervni po čl. 3. zakona
Nepokretnosti : o valorizaciji 1,077.729*84
kuća na uglu Kralj Milanove i Kralj fondovi za amortizaciju nepokretn.

Ferdinando ve ulice — valorizovana i investicija Ribarske Banje 1,073.804*30
vrednost 1.971.776*20 fond penzioni šted. činovnika 400.000*—

nepokretnosti druge 1,231.336-85 Fond razlike na kursu hart, od vred. 3,358.253*60
Hartije od vrednosti : Ulozi na štednju 25,459.756*75
razne — kursna vrednost 595.558*50 Reeskont kod Narodne banke 1,048.000*—
rezervnog fonda — kursna vredn. 5,609.560*80 Žiro potpis kod Narodne banke 5,050.000*—
penzionog fonda 328.775*— Polagači garancija 37,552.413*75

Garancije 37,552.413*75 Polagači kaucija 154.400”—
Kaucije 154.400*— Ostavljaći ostava na čuvanju 5,506.804*—
Ostave na čuvanju 5,506.804 — Razna pasiva 990.239*75
Dužnici za dati žiro 5,05u.000*— Prenosna kamata 328.610*—
Razna aktiva 62.570-58 10 od sto sanitetski fond 19.703*—

Tantijema 1930, godine 214.201'50
Dobit 1930, godine za podelu 1,033.928-

Ukupno 98,394,457.73 Ukupno 98,394.457*73

Račun gubitka i dobitka na dan 3L dee. 1930. god.
Rashodi Prihodi

Dinara Dinara
Režijski troškovi 1,196527*93 Kamata i provizija 4,031,861*80
Kamata uloga na štednju 1,883 571 85 Kirija od štedion. imanja 723,050*—
Fond za amortizaciju šted. kuće Naplaćeno kupona:

2 od sto od vrednosti zgrade 39.435*— 7 od sto državnog invest. zajma 22.379’—
Otpisi 443.768 80 2 i po od sto drž, ratne štete 15.875 —
Dobit Raznog prihoda 71.044*-

štedioničina’p f ;  Din. 1,300.905*22 Dobit Ribarske Banje 1930, god. 229.102 28
Ribarske Banje Din, 229,102.28

Din, 1.530,00850
Po čl. 63. štedioničnih pravila:

10 od sto rezervnom fondu 153.001 —
6 od sto dividendnom fondu 9 1 .8 0 0 -

14 od sto tantijeme 214.201*50
penzionom fondu šted. činovnika 17.375*—

Sanitetskom fondu od dobiti
Ribarske Banje 19.703’-

Čista dobit
po čl. 63, šted. pravila zboru na
raspoloženje 1,033.928’—

Ukupno 5,093.312 08 Ukupno 5.093,312*08

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R



Arko - Email d. d. u Zagrebu

Račun izravnan ja ma dan 31. decem bra 1930» god.
A ktiva Pasiva

Dinara Dinara

Poslovne i tvorničke zgrade 2,986.94б'95 Glavnica 7,500.009 —

Strojevi, peći, tvornički uredjaj Vjerovnici 12,865.007*76

kalupi i alat 7,676.620'06 Otpisi radi umanjenja vrijednosti kod

Vrijednosni papiri 200.000 — strojeva, peći, kalupa i alata u

Industrijalna pruga 72.51!'65 1929. god. 60.677-85

Surovine, polugotova i gotova roba 7,139.101.63 Otpis za isto u 1930-, god. 353.446*25

Dužnici 2Л 03.951-68

Ukupno 20,779.1 ЗГ97 Ukupno 20,779,131-97

Račun gubitka i
R askodi

dobitka na dan 31. decem bra 1930. god.
Prihodi

Dinara Dinara

Sirovine i razne potrepštine 7,457.588*61 Za robu 11,153.432-68

Plaće, nadnice, poslovni trošak,

agenske provizije, osiguranje,

gorivo, kamati 3,299.290*61

Porezi 43,107-75

Otpisi radi umanjenja vrijednosti

kod strojeva, peći, tvorničkog

uredjaja, kalupa i alata 353.446-25

Ukupno 11,153.432-68 Ukupno 11,153.432*68

U P R A V N I  O D B O R  N A D Z O R N I  O D B O R



А Н А Л И З А  Б И il AH С A
Додатак „Кароднши Благоста№ ^£|

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, 7. МАРТ 1931. ВРОЈ 10

Садржај:
Vračarska štedionica — Beograd 
Београдски кредитш зазод — Београд 
Трговачко-индустријска банка — Београд 
Elektro-Makii a. d. — Beograd 
Посавска штедионица — Сисак 
čakovačka-međimurska štedionica d. d. — Cakovac

VRAČARSKA ZADRUGA —  BEOGRAD*)
U nekrologu Voji Veljkoviću mi smo istakli da je on samo 

kratko vreme bio direktor Vračarske zadruge i da je to davno 
prestao biti. Pa ipak se ne može pisati o Vračarskoj zadruzi a 
da se ne pomene pokojni Voja Veljković. On je njezin arhitekt 
i građevinar. On je celoga veka sarađivao na njezinom poslu 
i uzimao inicijativu u važnijim momentima naročito kad se pri
stupalo novim poslovima.

Mi smo u ranijim analizama bilansa napomenuli da je Vra
čarska zadruga imala burnu prošlost, i to u dva pravca: prvih 
nekoliko godina bila je ona poprište borbe o većinu kao i većina 
naših banaka u prvim godinama svoga života. Posle dolaska 
pod upravu familije Veljković nastala je idealna konsolidacija 
u personalnom pogledu. Ono što je bilo burno u njenom raz- 
vdću posle toga, to pada u takozv. „krug poslova bančinih”. Vra
čarska zadruga se oprobala u nekoliko raznovrsnih poslova, 
koji ne spadaju u regularne bankarske poslove, i koji su deli- 
mično daleko, od njih. Ona je to mogla da radi iz razloga, što 
nije imala nikakvih obaveza prema masi trećih lica, — pošto je 
gro njezinih akđonara i poverilaca bio njezin upravljač. Vra
čarska zadruga je bila upravom imovine jednog uskog kruga 
ljudi i kao takva bila je izraz njihovih pogleda. Ona nije bila 
banka za to da bude konkurencija bankama ,već zbog toga što 
je to bio najpogodniji oblik za ostvarenje njenoga glavnoga 
cilja, t. j. uprave imovinom njezinih gospodara. Vračarska za
druga je bila i ostala trgovačko preduzeće u bankarskoj formi, 
ali koje zahteva sebi slobodu da ulazi i u nebankarske poslove, 
ako oni odgovaraju postulatu sigurnosti, koji je kod familijarnih 
poduzeća mnogo važniji nego onaj likviditeta.

Inicijativu za oglede u raznim oblastima privredne de- 
latnosti uzimao je obično sam Voja Veljković. On je prethodno 
proučavao uslove one privredne grane u kojoj je Vračarska 
zadruga imala delimično da se okuša, on je pravnom odboru 
davao razloge za odlučivanje za posao ili za neulazak u isti. 
Voja Veljković je bio poslovni kapetan u punom smislu reči. 
On je uvodio banku u nove poslove i kad bi oni pošli normalnim 
tokom, onda bi predavao upravu svojim saradnicima.

1 danas Vračarska zadruga ima velikih koristi od neban- 
karskih poslova inaugurisanih inicijativom i fundiranih srdačnom 
saradnjom Voje Veljkovića. Zbog toga ie ovogodišnja skupština 
Vračarske zadruge imala više fizionomiju jednoga pomena no 
zbora akcionara, koji ima da rešava o završnim računima i 
podeli dobiti. Od neregulisanih bankarskih poslova Vračarska 
zadruga ima hotel „Srpski Kralj” u Beogradu, koji eksploatiše 
u sopstvenoj režiji i jedan vinograd u Smederevu. U potpuno

*) U 1930. godini bilans je analiziran u dodatku 13. broja,
strana 58; a u 1929. godini u 7. broju, str. 101.

regularnoj formi učestvuje Vračarska zadruga u pivari Đorđa 
Vajferta sa 50% i u prvom akcionarskom mlinu u Beogradu sa, 
verovatno, svih 100%,

Dok je veliki broj banaka u toku prošle godine usporio 
tempo napredovanja ili stacionirao, dotle je Vračarska zadruga 
vršila redukciju volumena poslova — što je danas u modi u 
svima velikim industriskim zemljama. Tako na primer 31. de
cembra 1929. godine ukupan obrtni kapital Vračarske zadruge 
iznosio je preko 69 miliona dinara, a 31. decembra 1930. go
dine ispod 66 miliona. Možda bi obrtni kapital u prošloj godini 
bio manji, da nije bilo porasta uložaka. Oni su iznosili u 1929. 
godini 30 miliona dinara, a u 1930. god. 34 miliona dinara. 
To su verovatno ulozi na štednju lica, koja stoje u intimnoj 
vezi prem a Vračarskoj zadruzi i koja se zbog toga ne mogu od
biti. Time su ulozi na štednju Vračarske zadruge dostigli re
kordnu visinu, ier su za 2 miliona dinara veći no u 1928, go
dini, koja je dotle bila rekordna.

Bremzujući posao i izbegavajući naročito proširenje ak
tivnih bankarskih poslova Vračarska zadruga je morala na dru
gim tačkam a pasive da vrši redukciju, kad nije mogla na ulo
zima. Tako vidimo na primer da je stavka u pasivi pod imenom 
„Obaveze” smanjena od 13,4 miliona na 5,7 miliona dinara — za 
skoro 8 miliona dinara. Glavnica je ostala nepromenjena od 
20 mil. dinara, a i rezerve gotovo nepromenjene na 5 i po mi
liona dinara. Taj obrtni kapital od skoro 66 mil. dinara plasiran 
je većim delom u regularne bankarske poslove i to : 16 mil. di
nara u eskont i 19.7 mil .dinara u tekuće račune. Može se reći 
da je u ta  dva posla zajedno sa lombardnim uloženo okruglo 
36 mil. dinara. U sopstvena i afilirana preduzeća Vračarske za
druge uloženo je okruglo 31 milion dinara, i to oko 11 mil. din. 
akcije pivare i Akcionarskog mlina ,a 16 mil. din. u nepokretna 
imanja. U to naravno spada i zgrada u kojoj se nalazi zadruga, 
koja efektivno ne donosi nikakav prihod. Kao što iz ovoga vi
dimo Vračarska zadruga još uvek pretežno ulaže svoj kapital 
u regularni bankarski posao, š to  se tiče eskonta i tekućeg ra
čuna tu se primećuje da se eskont smanjuje, dok tekući računi 
stoje u glavnom na istom nivou. Kod nas je eskont, specijalno u 
Beogradu, odavno pokvaren posao (uslužni potpisi i jašalice) 
zbog čega se sve više izbegava. Iz izveštaja se ne vidi da li su 
sopstvena preduzeća kreditirana preko tekućih računa, premda 
je to vrlo malo verovatno, pošto sopstvena preduzeća, u koliko 
su pravno samostalna prema zadruzi, mogu dobiti povoljnije 
kredite, no što ih može dati zadruga. Lako je mogućno da je 
preko tekućih računa knjižen jedan deo obrtnog kapitala „Srp
skog Kralja” .

Bruto prihod kreće se za poslednje tri godine na istom
nivou, premda je u 1930. g. nešto veći no u 1929. Povećanje do
lazi od Parne pivare Đorđe Vajfert, koja je povećala dividendu
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u ovoj godini,, usled čega se iskazuje u bilansu Vračarske za
druge višak prihoda na hartije od vrednosti od skoro 800.000 
dinara. Koliko je izvršeno pomeranje poslednjih godina u uno- 
snosti pojedinih oblika poslova Vračarske zadruge može se 
lepo videti iz računa gubitka i dobitka. Prihodi od nepokretno
sti su nepromenjeni, a isto tako i razni prihodi. Prihodi od ka
mata pokazuju manjak od 400.000 dinara, a prihodi hartija od 
vrednosti, kao što rekosmo, pokazuju višak od skoro 800.000
dinara. -;.........•'—

Aktiva
Račun izravnanja. 
1927. 1928. 1929. 1930.

Blagajna 580 ■ 682 455 455
žiro kod Nar. banke 2.028 3.040 2.771 1.984
Menice 26.026 18.812 16.945 16.039
Zajmovi na zalog. hart, od 

vrednosti 427 189 92 93
Tekući računi 14.210 19.201 24.719 19.774
Nepokret. imanja — 15.845 16.177 16.177
Hartije od vrednosti 10.930 12.471 14.620 14.620

Pasiva
Glavnica 10.000 20.000 20.000 20.000
Rez. fondovi 18.776 3.564 5.566 3.582
Razlika na kursu — ■ — — 1.944
Tekući računi 9.269 6.754 1.486 1.602
Ulozi na štednju 19.660 25.947 28.929 32.729
Obaveze 17.143 10.998 13.435 5.754
Zbir aktive i pasive 116.256 135.872 139.872 130.178

Rashodi
Račun gubitka i dobitka

Kamata 2.380 2.913 2.869 2.767
Plate i troškovi 1.559 2.055 2.650 2.494
Tantijeme 500 750 750 750
Dividenda 2.000 3.000 3.000 3.000

Prihodi
Prihodi od hart, od vred. 2.913. 2.908 2.188
Kamata 2.904 3.860 4.056 3.644
Prihodi od nepokr. 375 533 563 563
Prihodi od hartija od

vrednosti 2.913 2.908 2.188 2.972
Razni prihodi 848 2.011 1.866 1.831
Zbir prihoda 7.011 9.314 8.674 9.012

народне и светске привреде. Ако je стабилизација идеалан 
псстулат, онда га Београдски кредитни завод задовољава 
готово 100%-но.

Актива

Благајна
Менице
Зајмови no тек. рач.

и залогама 
Хартије од вред. 
Непокретности 
Вред. рез. фондова 
Држ. ликвид. банка 
Намештај 

Пасива 
Г лавница 
Фондови
Улози на штедњу

Računi Vračarske zadruge pokazuju veliku stabilnost. Iz
daci na kamatu su smanjeni za oko 100.000 din., a troškovi i 
plate za skoro 150.000 dinara. Na taj način je omogućeno u 
1930. godini, koja važi za najnepovoljniju godinu za bankarski 
posao od kako postoji naša Kraljevina, da se pokaže nešto veća 
dobit.

Glavnica Vračarske zadruge iznosi 20 miliona dinara a 
podeljena je na 100.000 akcija po 200 dinara. Poslednje tri go
dine deli Vračarska zadruga dividendu od 30 dinara po akciji, 
odnosno 15 od sto. Jedan mali deo akcija Vračarske zadruge 
nalazi se u publici. Poslednje vreme kotiraju one preko 400 
dinara. Znači da se akcije ukamaćuju sa ciglo 7%. Međutim ima 
vrlo mnogo velikih banaka u Jugoslaviji čije se akcije ukama
ćuju sa 8 i 9%. Nisko ukamaćenje akcije Vračarske zadruge 
dokaz je da publika smatra da ona ima vrlo bogate tihe rezerve 
i da može u svako doba da poveća dividendu.

БЕОГРАДСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД — БЕОГРАД*) 
Велике пертурбације цека, a и осталих економскик 

категорија за време и после Рата, уродиле су једном новом 
школом у ГТолитичкој економији, школом названом стаби- 
лизационом, чији je творац у ствари Фишер, американски 
економист. Стабилизација цена na и осталих економских 
односа сматра се, no схватању те школе, за идеално стање

*) З а  1929. годину биланс je анализиран у 28. броју,
стр. 123; a за 1928. годину у 6. броју стр. 88.

Рачун изравнања.
1927. г. 1928. r. 1929. r. 1930. r.

у хиљадама динара
887 791 847 987

15.850 14.955 11.034 12.640

13.137 15.575 16.421 14.387
4.125 4.758 5.467 5.179

806 790 790 1.346
1.160 1.229 1.405 1.673
------ 148 83 83

1 1 1 1

3.000 6.000 6.000 6.000
4.257 2.846 3.727 3.777

23.563 24.841 23.322 24.497
’ 2.170 2.454 1.031 619

1.494 1.435 1.077 935

55.284 82.895 77.542 73.874

ги губитка и добитка.

3.293 1.217 758 756
------ 1.897 2.044 1.834
------ ------ 682 190
------ 447 ' 311 267

4.147 4.454 4.341 3.474
■. 288 260 244 263

352 342 349 305

4.787 5.057 4.934 4.043

20% 16.66% 12.50% 10.833%

Чиста добит 
Збир

Расходи
Плате и трошкови 
Камата 
Дубиози 
Порез 

Приходи 
Камати и провизије 
Приходи од непокре- 
Приходи од хартија 

од вредности 
Збир прихода или 

расхода 
Дивиденда

Погледајмо само на горњу таблицу која садржи из- 
воде из његових биланса за последње четири године. Улози 
иа штедњу на пример износе крајем 1927. г. 23,5 милиона и 
осцилирају између 23,3 и 24,8 милиона, 1930. година пока- 
зује износ од 24,5 милиона и тиме се приближује четворо- 
гсдишњем максимуму. Текући рачуни и реесконт показују 
истина пад од 2,1 1927. г. на 0,6 1930. године, али ако се 
узме да су улози на штедњу скочили од 1929. до 1930. го- 
дине за преко милион динара, онда излази да je опадање 
пасивних текућих рачуна и реесконта ишло на то да одржи 
стабилизацију туђих сретстава.

Обртни капитал Београдског кредитног завода не 
показује готово никакве вариације за последње 4 године, 
он се окреће између 40 и 34 милиона динара. To je  одиста 
идеална стабилност.

Исту слику пружа и актива за последње 4 године. 
Есконт, као најважнија ставка у активи варира између 11 
и 15,8 милиона динара, али за последње две године вари- 
ација je нешто мало већа од милион динара. Исто тако ак- 
тивни текући рачуни варирају између 13,1 и 16,4 милиона 
динара ; у 1930. години показују износ 14,3 који се такође 
палази у средини између четворогодника максимума и ми*. 
нимума. Хартије од вредности варирају између 4,1 и 5,4 мил.
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дин.; у 1930. години показују 5,1 милион динара. To исто 
аажи и за вредности резервнога фонда.

Стабилизација волумена послова и пословне струк- 
туре Београдског кредитног завода није резултат случајно- 
сти, већ свесне пословне политике. Подлежући утицају вре- 
мена и Београдски кредитни завод je пре неколико година 
убрзао темпо развића својих послова, и тим поводом добио 
једну лекцију, о којој смо већ говорили у анализи раније би- 
лансе, која je само дала доказа да je конзервативност у 
духу, у коме je живео тај завод 50 година, сигурнија ме- 
тода — шсо не и уноснија, но нагла експанзија према мо- 
аентаном полету коњунктуре.

Стара банка има и старе пословне везе, a то je у 
ствари највећи капитал једнога старОг трговачког подузећа 
уопште a банке специјално. Ми смо дубоко уверени да се 
међ комитентима no пасивним рачунима налазе врло ретко 
промене код Београдског кредитног завода; другим речима 
да су no рачунима уложака на штедњу, — то je за сада 
једини њезин извор капитала, —  (сем сопственога, пошто 
од текућих рачуна и реесконта не чини употребу) готово 
иста лица a готово и исти износи. И у активним пословима 
банка има један круг својих старих комитената, али су ре- 
волуционарне промене после рата морале донети промене ц 
у томе. Природно je да je Београдски кредитни завод у току 
времена изгубио доста старих муштерија, било услед ликви- 
дације или што ra  je одвукла бујна конкуренција после 
рата, и да je због тога био приморан да тражи нове му- 
штерије. A код тога задатка појављују се све тешкоће функ- 
ције савременог директора једне банке. Некада je 'важило 
као основна карактеристика положај директора банке, тра- 
жење што више и што повољнијих туђих сретстава a плас- 
аан  није пружао никакве тешкоће, ни главобоље. После рата, 
под овако немирном и променљивол! коњунктуром, какву 
смо проживели за последњих 11 година, функције су се из 
основа измениле. Има више од 4 године како није вештина 
наћи изворе јефтиног капитала, кога на пример Београд* 
ски кредитни завод може добити довољно и код Народне 
банке, чији je он оснивач, већ je пословна вештина наћи 
сигуран пласман према природи саме кредитне установе.

Године 1927., 8. и 9. била je много већа тражња 
за кредитом него 1930. године. Разлог je врло прост, било je 
јиного више радња, јер се велики део подузећа, како трго- 
вачких тако и индустриских изгубио са лица земл>иног|
1929. године —  како то показује статистика стечајева и ис- 
куство код банака. Међутим оно je био лажни просперитет.

У 1930. години, a услед знатно смањеиог броја радње 
у Србији, смањила се и тражња за кредитом.

Из последњих извештаја Београдског кредитног за- 
вода између редова да се разумети, да то не значи да ће 
се са нашег новчаног тржишта потпуно изгубити тражња 
за кредитима и да ће банке бити прнморане да ликвидирају 
услед смањења тражње за кредитима од стране наше народпе 
производње. Ha против тражња je мала због тога што je по- 
горшана коњунктура и код оног броја подузетника који су 
остали живи и здрави и тако смањила рату зараде да и они 
сами смањују обим својих послова избегавајући да плате 
високу каматну стопу. Другим речима ако би се код нас 
могла да спусти каматка стопа за активне послове, онда 
би се могао добити нов полет у банкарском послу. To je 
гледиште засновано на познатој монетарној теорији о еко- 
номској кризи. Ha том истом гледишту стоје данас и прет- 
седник Северо-Американских Држава Хувер и многи еко- 
иомисти, који сматрају да данас треба спустити стопу што 
нкже како би ниска стопа служила на потстрек за нов по- 
лет производње и трговине.

Намеће се питање зашто банке не приступе смањењу
активне каматне стопе. По себи се разуме да оне могу то
да учине само у случају да изврше прво смањење пасивне

каматне стопе т. ј. камате коју они плаћају својим улага- 
чима. Ako би се према данашњим приликама, каже Бео- 
градски кредитни завод у свом извештају, приступило да- 
љем смањењу каматне стопе, радило би се без зараде. A 
да je Београдеки кредитни завод у току 1930. године сна- 
жно смањио каматњак на своје потраживање, за то имамо 
доказ у његовим завршним рачунима : из њих се на пример 
биди да je бруто приход у години 1930. био 3,47 милиона 
динара, на супрот 4,3 милиона у 1929. години и на супрот
4,54 милиона у 1928. г. — и ако je у свима тим годинама 
радио мање више исти обртни капитал. Према 1929. години 
приход од камате je опао за 23%, скоро за 1L и то искл>у- 
чиво услед смањења камате на активне послове. Тиме je 
Београдски кредитни завод убацио у нашу стручну јавност 
централни проблем нашег банкарства од кога зависи његово 
будуће развиће. Није овде мес.то да се упустимо у проуча- 
вање тога питања о коме je уосталом код нас врло много 
писгшо, о коме je Народна банка држала две конференције 
за последње 4 године, о коме се данас пише и размишља. 
Међутим то решење тражи извесне напоре од стране јавно- 
правних кредитних установа и евентуално извесне велике 
организаторске потезе у- недрима нашега банкарства.

Што се тиче структуре биланса Београдског кредит- 
ног завода, показује се иста тенденција, као и код великог 
броја београдских банака, на име смањење ангажмана у 
есконту меница, a повећаше онога у текућем рачуну. Док су 
1927. „менице“ са више од 2 милиона веће од ангажмана у 
текућим рачунима и залогалш, дотле je у 1930. год. обрнуто: 
тек. рачуни и залоге износе 14.3 милиона a есконт 12.6 мил. 
Ha треће место долазе хартије од вредности у износу од 
5.17, a са онима резервног фонда 8 мил. динара сопствених 
хартија од вредности. To je 75% укупнога ангажмана у 
меницама, односно 25% ангажмана у кредитним операци- 
јама. Најзад 1,3 мил. дин. пада на непокретности. Укупно 
бруто приходи износе у 1930. г. 4 мил. динара, мањи су за 
пуних 900.000 динара од оних у 1929. год. Главно смањење 
пада на ставку камата и провизија које су, као што смо 
мало npe видели, опале csopo за 900.000 дин., таман за оно- 
лико за колико су смањени бруто приходи. Пасивни камаги 
су мањи само за 2—300.000 дин. To je доказ да Београдски 
кредитни завод није могао да редуцира камату својим пове- 
риоцима онако, како би желео, — о чему он опширно го- 
всри у свом извештају.

У 1929. год. био je врло велики отпис сумњивих по- 
траживања од 672.000 динара, у 1930. год. само 190.000 ди- 
нара. Смаљељем отписа и нешто мало пореза, a великом 
компресијом издатака, Београдски кредитни завод je успео 
да покаже чисту добит од 931.000, од чега je употребљено
95.000 на дотацију резервног фонда, 187.000 на тантијеме 
н 4,6 хиљада додељено фонду чиновничком, a  650.000 упо- 
требљено je на дивиденду, 65 дин. no акцији. Како Београд- 
ски кредитни завод има 10.000 акција no 600 дин., то износи 
дивиденда 10,8%.

ТРГОВАЧКО-ИНДУСТРИСКА БАНКА — БЕОГРАД*)

Поједина акционарска друштва придају разну важ- 
ност годишњем извештају који се подноси збору акционара 
као коментар завршних рачуна. Има друштава која га уоп- 
ште не подносе и ако то изрично тражи србијански закон
о акционареким друштвима. Има их која ту дужност кви- 
тирају без много одушевљења и без литерарних велеитета. 
A има их и таквих чије управе полажу максималну важност 
ВР формалну и материјалну страну годишњег извештаја. У 
последње спада и Трговачко - индустријска банка. To 
заслужује велику похвалу са стране оних, који су за публи-

*) За 1929, годину биланс je анализиран у додатку
16, броја, страна 69, a за 1928 годину у 4 броју, страна 57,
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цитет код акционарских друштаза, a  у које и ми спадамо. 
Kao што рекосмо, мало их je који стоје на гледишту Тр- 
говачко-индустриске банке и нашем, али оно у чему je 
бакка тукла рекорд ове године? то je квалитет њезиног из- 
вештаја. Кад je реч о релативним стварима онда je немо- 
гуће дати апсолутан суд; али nb нашем мишљењу извештај 
Трговачко-индустриске банке за 1930. годину најбољи je од 
свију акционарских извештаја, који су нама до сада дошли 
до руку. Он je граматички, стилски, терминолошки и стручно 
и no опширности првокласан. Ми не можемо бити толико 
нескромни и тврдити, да je тај извештај писан у стилу 
„Народног Благостања“, али ако писац тог нзвештаја 
не би познавао страну литературу, онда бисмо ипак изашли 
из скрОмности и тврдили да je „Народно Благостање“ и по- 
средно и методолошки допринело горњем извештају.

Трг.-индустриска банка лањске године je прославила на 
евојој стругари на Макишу десетогодишњицу. To je био је- 
дав мали догађај у Београду. To je било весеље. Други 
важан догађај за банку био je пожар на стругари на Ма- 
кишу, који je такође нашао одјека међ многобројним при- 
јатељима у Београду, a који je банка тако сјајно пребро- 
дила^ да je у тој истој години имала и максимум произ-i 
водње струганог дрвета.

се да објаснити чињеницом, да je Трговачко-индустриска 
банка не правно него фактички један јаван ортаклук, дру- 
гим речима једно подузеће којим руководе неколико no- 
словних капацитета, добрих пријатеља и сложних сарад- 
ника. Банку je основао г. Baca Т. Кнежевић, који je. после 
рата био једини сопственик старе велике и разгранате гвож- 
ђарске трговачке радње на Сави» Ta je радња спадала у 
групу оних подузећа, која су више личила на.ренту о д  ка- 
питала него на трговачка подузећа.

Млади г. Кнежевић није био задовољан положајем 
рентијера и збо.г тога je напустио радњу и са неколико. при- 
Јатеља основао Трговачко-индустриј ску банку. Само ње- 
зино име каже, да су оснивачи имали намеру да се баце на 
трговину, a нарочито на. индустрију. Можда je ту било мало 
иосанског атавизма, пошто je r. Кнежевић родом из Bo
čne, јер je главни посао, коме се посветила банка, био екс- 
плоатација шуме у Босни. Ho тај дрварско-индустриски по- 
сао није могао да окупира сву енергију и радну снагу осни- 
вача; због тога их видимо^ да се истовремено бацају на 
друге трговачко-индустријске послове у којима je коњунк- 
тура била толико неповољна да се нису могли окончати 
са зарадом. У последњем извештају Трговачко-индустријска 
банка отворено признаје, да je имала и неуспелих послов-

Једанаестогодишња жсторија Трговачко » индустриске банке у джфрама.

1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. Њшомена

A к т и в a : у X I љ a д a м a д и н a р a
Готовина 140 481 300 137 150 136 206 490 507 529 1.119
Хартије од вредносхи 194 1.82) 1,748 1.385 1,371 1.148 14 3f. 22 5.222
Вред. рез. фонда _ _ — _ _ — 220 220 '190 116 377 414 1.092
Есконтоване менипе — 101 1.058 1.144 226 1.337 1.697 2.440 2.11/ 2,274 2.440 1

Текући рачуни 8! 2.275 1.211 2.470 2.030 1.963 1.926 3 185 3 403 2 454 15.348
Индустр. предузећа _ _ 3.559 6.875 10.048 13.105 12 758 13.015 18.777 26,228 28.853 15.482 12.391*
Робин посао 1,860 744 — — — — _ —  . — — —

Разни кореспондевти — 482 1.704 821 1.205 1.459 585 264 132 — ■ —

ГТреносне поште — — — 187 72 64 102 — — _ —

Намештај и прибор 22 21 20 20 20 32 28 43 77 70 63

П a с и в a :
Главница 900 3 000 3.000 3.000 3.000 3.000 3 000 5.000 5.00 5.000 10.000
Резервни фондовн 120 379 546 696 72: 752 752 9 9 1.180 1.523 2.365
Аморт. фондови ■_ — — 781 1.000 1.222 1.583 2.209 3 506 4.998 4 295 1 s:5*
Улози на штедњу 144 255 174 253 915 3.065 4.280 4.014 6.563 9.306 11.100
Текући рачуни 326 2,210 5.243 7,690 8.410 6.116 3.870 9.907 10 864 10.375 11.731
Меничне обавезе — 1,770 2.400 3.420 3.875 4.692 5.294 2.730 2.718 2.708 500
Разни кореслонденти 613 _ 1.249 593 112 112 119 — 2.345 — —

Дивиденда ___ 180 300 300 300 300 — 420 500 500 500
■Тантијеме — 65 76 112 81 8? 142 190 205 275

Збир билансе 2. 04 7.861 12.991 16.847 18.419 19 342 18.900 25 333 32.870 34.617 40.76&

Однрс сопствен. сретст. 
према позајмљеним 1:1.06 1:1.25 1:2.73 1;3.23 1:3 57 1:3.73 1:3 61 1:2.82 1:3.64 1;3.43 1:1.87

* Напомвва : пренето на Електро-Макиш A. Д., Београд.

Трговачко-индустриска банка je једна од најмлађих 
банака у Југославији и БеОграду. Основана je 1920. године. 
Првобитна главиица била je предвиђена иа 3 милиона ди- 
нара од чега je 900.00Q; динара било уплаћено 1920. године 
a цела главница 1921. године. Годину 1930; завршила je та 
иста банка са главницом од 15 милиона динара (10 милиона 
сопствена главница и 5 милиона главница Електро-Макиша
a. д. њезине афилијације) ; Ä у 1931. години имаће концерн 
Трговачко-индустриске банке главвицу од 25 милиона ди- 
нара, пошто je на овогодишњем збору акционара Електро- 
Макиша a. д. одлучеко да се главница повећа за 10 мили- 
она динара. Овај темпо развића je одиста американски.. Он

иих експеримената и да je у свему заједно за десет годииа 
отписала, односно изгубила капитал раван двострукој глав* 
ници. To je била нарочита отежавајућа околност no раз- 
виће банке, na ипак je она успела да се развије нечувено 
брзим темпом као што смо видели. У последњем ; извештају 
износи она податке о темпу, којим су се развијали њена 
два индустријска посла и један банкарски. Тако су, напри- 
^дер, улози на штедњу порасли од 1920. г. до 1930.. год.: на 
7.700% или 77 пута. Посао Стругаре порастао je од 1922. 
до 1930. год. за 662%; a онај Електричне централе од 1925. 
до 1930. год. за 2200%. Код овако огромног напретка,. код 
развића посла оваквом брзином постоје две опасности,, које
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могу да буду смртоноСне; једна Hä страни активе, друга на 
оној пасиве. Под првом се разуме опасност недовољног сту- 
дираша и због тога скупог и нерентабилног пласмана капи- 
тала. Опасност на страни пасиве лежи у контрахирању ду- 
гова, који су скупи и недовољно дугорочни. Ни једно ни 
друго није наступило код Трговачко-индустриске банке, 
Она je поред банкарског посла развила дрвену индустрију 
тако, да њена стругара код Макиша важи за једно од нај- 
проспернијих. Она je до данас дала велике зараде Трговач- 
ко-индустријској банци. Још je сјајније успео електрични 
посао као што ћемо видети у анализи Електро-Макиша.

Нагло развиће једног индустријског предузећа у зе- 
мљи, у којој не постоји банка за кредитирање индустрије, 
имплицира велику опасност за индустријалца. Трговачко- 
инДустријска банка je њу сретио пребродила на првом ме- 
сту због тога, што je стално повећавала сопствена средства 
и на тај начин одржавала здрав однос између сопствених 
u туђих средстава.

Горња таблица нам показује како се релација између 
еопствених и туђих средстава погоршавала све до 1925 г,; 
како се затим поправљала, тако да je 1930. r., кад je издво- 
јен Електро-Макиш у засебно акционарско друштво, однос 
лзмеђу сопствених и туђих средстава био 1 према 1,87%. 
Сопствена средства су 16 и no мил. динара (10 главница, a 

и no фондови). Банка има уложака од 11,1 мил. дин. и 
обавезе no текућим рачунима од 11,7 мил. дин. Текући ра- 
чуни су no обичају без отказа. По томе би ових последњих
11,7 мил, дин. била високо ликвидна пасива, али то није 
овде случај; 8 мил. дин. од тога добила je банка од Држ. 
Хипотек. банке у облику једнога трогодишњег кредита са 
постепеним отплаћивањем. У рачуну изравнања за 1930. г. 
показује банка потраживање од Електро-Макиша од 13 ми- 
лиона динара. To чини утисак једнога једностраног ангаж- 
мана у индустрији, али та je околност била довољна за 
управу Трговачко-индустријске банке да донесе одлуку, 
да се у току ове године главница Електро-Макиша повећа 
са 10 милиона динара.

Трговачко-индустријска банка има три душе: бан- 
карску, дрварску и електротехничку. Сасвим je природно 
да при оваквом развићу својих индустријских послова Тр- 
гсвачко-индустриска банка није могла истовремено да фор- 
сира и банкарски посао. Целокупан њен пласман у банкар- 
ски посао износи 5 милиона динара. To je још увек око 50 
од сто главнице. Скоро 29 милиона динара уложено je у ин- 
дустриска подузећа, односно око 34 милиона ако ту рачу- 
намо и акције Електро-Макиша a. д. Како пак акције прет- 
стављају ликвидан пласман, то их издвајамо из овог рачуна. 
15,4 милиона динара уложено je у стругару Макиш, a 13 
милиона динара потражује банка преко текућег рачуна од 
Електро-Макиша a. д. Како he се у овој години повећати 
главница овог подузећа за 10 милиона динара, то he ан- 
гажман у индустриска предузећа спасти на испод 19 мили- 
она динара. Пошто je Електро-Макиш добио самосталну 
правну егзистенцију, то он може много лакше добити срет- 
CTàBa ван Трговачко-индустријске банке.

Излази да je банка у главном данас сконцентрисана 
у дрвареком послу. Материјално пак Трговачко-индустриска 
банка има две ноге, једну дрвено-индустриску, a друг^ 
електрично-индустриску. Са гледишта коњунктуре, то су 
два антипода: дрвена индустрија се налази у депресији, док 
je електрична индустрија код нас најпроспернија. Оно што 
су негда критичари na можда и сама управа себи пребаци- 
вали, наиме улажење у послове који су премашили снагу 
банчину, то je данас испао благослов за банку. Због тога из- 
бија и ове године из њезиног извештаја силан оптимизам, 
док кроз извештаје осталих дрвених предузећа избијају те- 
шки уздаси. Електрична индустрија код нас има толико 
сјајну будућност, да je у стању, кад се њоме добро руко-

води, да покрије највеће губитке који могу произаћи услед 
рђаве коњунктуре у другим областима пословања.

Свесна тога да je стругара Макиш једна нога Трго- 
вачко-индустриске банке, сматрала je њена управа за своју 
дужност да акционаре у годишњем извештају упозна де- 
таљно са коњунктуром те индустрије и изнесе своје гледи- 
ште на будући развој дрварског посла. Ми смо са велики.м 
задовољством прочитали тај део извештаја и како он има 
значај једног шумско-привредног трактата, то ћемо се на 
томе мало дуже задржати.

Управа Трговачко-индустриске банке сматра да je 
криза дрвене индустрије на светском тржишту проузроко- 
вана неумитним економским законом нивелације цена. Она 
сматра да се високе цене дрвету нису могле одржати послв 
пада општег нивоа цена. Дрвена индустрија jé имала с тим 
да рачуна сигурно као са смрћу. Трговачко-индустриска 
банка била je спремна на те догађаје, али оно што je било 
код њих непредвидимо и најштетније no индустрију, то je 
брзина са којом се развила депресија. Индустријалцу je не- 
могуће да се брани од губитака јер je пад цена био бржи 
од процеса производње дрвета. Руски дампинг сматра банка 
не као дампинг већ као природно развиће ствари. A његово 
дејство на цене je било много више психолошко. Али сма- 
тра да се и у будуће има рачунати са јаким извозом ру- 
ског дрвета.

Kao једиу специјалну непогоду на светском тржишту 
истиче банка у свом извештају појаву у маси лошег дрвета 
баш из Југославије због тога што су шумске власти код нас 
наредиле да се секу заражена стабла, да би очистиле шуме 
од заразе сушења четинара која je у Босни узела маха.

При проучавању мера за олакшање положаја шумске 
индустрије банка узима за полазну тачку следеће сазнање: 
да гро производних трошкова лежи у радној снази и транс- 
порту. Питање појефтињења радне снаге je проблем односа 
спага и на томе се пољу не могу постићи велике уштеде. 
A што се тиче транспорта он je у рукама државе. Слет- 
ствено побољшање положаја дрвене индустрије може бити 
резултат двају фактора; државе и индустријалаца. Држава 
би могла поред појефтињавања саобраћаја да смањи и јавне 
дажбине које у многобројним облицима оптерећује инду- 
струју. A индустријалци имају да смање производне трошкове, 
Банка објављује да je преузела све што треба да трошкове 
производње у свом предузећу смањи до максималних гра- 
нида. —

За разлику од великих подузећа која имају дугорочне 
уговоре са државом Трговачко-индустриска банка има још 
једну тешкоћу са којом се она већ неколико година бори. 
To je помањкање сировина. Читаоци су наши довољно упо- 
знати са покретом познатим под именом „домаће дрвене ин- 
дустрије“ на чијем се челу налази Трговачко-индустриска 
банка. Она нарочито истиче у свом извештају да je то пи- 
тање сада у моменту депресије још много важније, но за 
време полета, јер банка мора имати један минимум сировине 
пошто индустриско предузеће мора имати минимум запо- 
слења, ако не за фруктифицирање уложеног капитала, a Оно 
у сваком случају за амортизацију инвестираног.

Из свега овога излази да банка не гледа очајнички на 
судбину свога дрвеног подузећа под утицајем депресије у 
тој индустрији. Она сматра сасвим правилно да je непо- 
вољна коњунктура тако исто неизбежна као и повољна и 
да се индустрија у неповољној коњунктури мора да снађе 
и да за подузеће које се правилно води, неповољна коњунк- 
тура не значи и банкротство. Подузеће Макиш ради и даље 
и радиће у пуном обиму могућности прође робе, при чему 
она на првом месту рачуна на грчко тржиште, на коме je 
засновала већ од неколико година одличне везе у пркос ру- 
мунској конкуренцији. Банка вели у свом извештају да je 
обим њеног експортног посла у  1930. години премашио све
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раније године укупно. To не Личи на неповољну коњунктуру. 
И ми сматрамо да се на неповољну коњунктуру Може при- 
менити она народна изрека: не пада Снег да помори свет. 
После кише опет дође сунце !

Бруто приход Трговачко-индустриске банке био je 
1921. године 972.000; 1926. године 2,6 милиона динара; 1928. 
године 5,3 милиона динара; a 1930. године 6,7 милиона ди- 
нара. Највећи износ прихода су сопствена индустриска пре- 
дузећа (55% бруто прихода). Затим долазе приходи од ка- 
мате преко 30%. Ми бисмо рекли да се и у ставци „камата“ 
налазе такође приходи од индустриских предузећа, пошто 
je највећи део активног кредитног посла у односу са соп- 
ственим индустриским подузећима.

По себи се разуме да чиста добит није могла расти 
истим темпом којим и бруто добит, с обзиром на огромне 
отписе од скоро 6 милиона динара и на потребну аморти- 
зацију индустриских подузећа. Али се ипак чиста добит 
утростручила од 1926. године односно удвостручила од 1927. 
године. Свакако да у добити за ову годину лежи један део 
добити од електричног посла, који je тек у половини године 
издвојен.

У 1930. години чиста добит износи скоро 14% од глав- 
ниде, али при томе треба имати у виду да je цела главница 
уплаћена тек у току 1930. године и да je слетствено процен- 
туално чиста добит много већа. Нешто мало више од једне 
трећине чисте добити (500.000 динара) употребљено je за 
дивиденду акционарима. По одбитку тантијеме и дотације 
пензионом фонду вишак чисте добити износи скоро 600.000 
динара. Цео je тај вишак употребљен на дотацију фондова. 
Потпуну слику базе Трговачко-индустриске банке добићемо 
тек онда кад будемо прочитали следећу анализу биланса 
Електро-Макиша a. д.

ELEKTRO-MAKIŠ A. D. —  BEOGRAD
Elektro-Makiš je čudo slučaja. Kod Makiša kraj Save 

podigla je Trgovačko-industriska banka svoju strugaru sa par
nim pogonom. Večito budnog duha, koji je neprekidno tražio 
nova sretstva racionalizacije, uprava strugare došla je na ideju
— s obzirom na rastojanje radionice od parnih kotlova — da 
parnu energiju pretvori u električnu, instaliranjem jedne turbine. 
Tako je postala kalorična centrala na Makišu. Kapacitet tur
bine je premašio potrebe strugare. Na nekoliko kilometara od 
strugare nalazi se vodovod naglo rastućeg grada takođe sa 
parnim pogonom. Nemirni duh upravljača ubrzo je došao na 
ideju da bi višak električne energije mogao vrlo korisno da se 
upotrebi kao pogonska snaga za beogradski vodovod. Korisno 
po obe strane, jer je električna struja bila jeftinija od parne a 
za Trgovačko industrisku banku unovčenje struje bila je dobit. 
Iz tih okolnosti ponikla je električna centrala na Makišu, koja je 
1925. godine ušla u ugovorni odnos sa Beogradskom opštinom 
(u kome je i danas) a koja je u isto vreme danas jedno veliko 
industrisko poduzeće i glavni izvor električne energije za Po- 
savlje sve do Šapca.

Mi smo u analizi bilansa Trgovačko industriske banke 
videli da je proizvodnja elektrike u makiškoj centrali skočila za 
6 godina 2300%. Danas je kapacitet električne centrale u Ma
kišu na milione kilovata, a ukupna mreža u eksploataciji iznosi 
preko 300 kilometara, a to je skoro odstojanje Beograd— Vranje. 
Do 1929. godine centrala je radila isključivo za potrebe stru
gare, vodovoda i osvetlenja i jednoga dela Beograda (po ugo
voru sa Beogradskom opštinom, o čemu će docnije biti reči). 
Godine 1929. počela je Makiška centrala da vrši ekspanziju 
ka Sremu, instalirajući jedan kabl preko Save. Tako se prvo 
pojavila u jugoistočnom Sremu i odmah se raširila severno i 
zapadno. U toj eksploataciji stigla je ona do Klenka i odmah 
stupila u pregovore sa  šabačkom opštinom, koji su privedeni 
uspešno kraju tako da je Elektro-Makiš danas liferant električne 
energije za Šabac. U toj svojoj ekspanziji centrala je morala da 
kupi još dve centrale: jednu u šapcu a drugu u Novoj Pazovi.

Tom prilikom su otkupljene i obe razvodne mreže. Odnos sa 
Šapcem regulisan je dugoročnim ugovorom, à köncesiOnär u 
Novoj Pazovi preneo je svoju koncesiju na Elektro-Makiš.

Po tehničkoj prirodi ovoga posla težište rada od 1929. 
godine na ovamo pada na poslove oko izgradnje dalekovoda, 
Od toga je 120 kilometara visokog napona, a 130 niskoga. 
Elektro-Makiš dominira danas potpuno Sremom.

Račun izravnanja.
Aktiva 1930. 1929, 1928.

u hiljadama dinara
Centrala Makiš 12.385 4.911 4.863
Centrala šabac 4.046 2.467 2.467
Dalekovodi 9.585 2.025 506
Dužnici za instalacije d struje 2.513 283 208
Alat, pribor i nameštaj 184 83 33
Razna aktiva 110 — —
Ostave i kaucije 564 . — —
Vodovod — 320 249
Pruga i most — . 429 253
Građevine — 1.449 1.234

Pasiva
Glavnica 5.000 — _
Rezervni fondovi 305 — —
Amortizacioni fondovi 3.014 2.248 1.206
Potraž. Trg. ind. banke, Beograd 13.259 — —
Obaveze po akc. i tek. rač. 6.717 — —
Kaucije za potrošnju struje 41 — —
Dividenda i tantijeme 487 — —
Ostave i kaucije 564 — —
Zbir bilansa 29.389 12.059 9.901

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Troškovi proizv., razv. i t. d. 3.804 — —
Kamate i provizije 1.332 —
Amortizacija investicija 1.209 1.042 858
Otpisi .16 — —
čista  dobit 703 — —

Prihodi
Od prodaje elektr. energije 7.019 — . . _

Od k i rije strujomera 46 — —
Zbir prihoda odnosno rashoda 7.066 — —

Gornja tablica, koju smo izradili na osnovu prvog go-
dišnjeg izveštaja Elektro-Makiša i podatke koje smo našli u 
izveštajima Trgovačko industriske banke (koji se odlikuje veli
kom jasnošću i preglednošću) pokazuje nam u ciframa istoriju 
Elektro-Makiša za poslednje tri godine. Investicije u samoj cen
trali u Makišu porasle su od 4,8 u 1928. godini na 12,3 miliona 
dinara u 1930. godini. Istovremeno je spojena i centrala Šabac, 
čija vrednost iznosi 1930. godine 4 miliona dinara. Ukupna vred
nost centrale Elektro-Makiša penje se na 16,4 miliona dinara. 
Vrednost dalekovoda iznosila je u 1928. god. 0,5 miil .dinara; 
u 1930. god. penje se ona na 9,68 mil. dinara. Ukupne investicije 
iznose 1928. god, nešto manje od 7 mil. dinara ,a 1930. god. pe
nju se na ukupno 26. mil. dinara. Mi smo već odavno navikli da 
industriju kod nas uglavnom podiže strani kapital, a  naročito 
kad se radi o novim industriskim granama. To naročito Važi 
za električnu industriju. I danas se računa da se elektrifikacija 
zemlje ne može izvršiti bez jakog naslona na strani kapital. 
Naglo napredovanje elektrifikacije kod nas delo je stranog ka
pitala. Čak je Beogradska opština strancima dala koncesiju. U 
toliko impozantniji je Elektro-Makiš, osnovan (i podignut na
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visinu; na kojoj se nalaze najsavršenija strana preduzeća) isklju
čivo od domaćih sinova i od domaćeg kapitala.

Mi smatramo da je budućnost Elektro-Makiša rešena 
stvar. Onom istom metodom kojom se do sada razvijao i kojom 
se razvijaju i ostala električna preduzeća on ima da bude sve 
veći i veći, da obuhvata sve veću teritoriju i da već na obuhva
ćenoj teritoriji intenzifiđra potrošnju električne energije za te
hničke ciljeve. Elektrika ima silnu budućnost. Kao što se u 
briljantno napisanom izveštaju Elektro-Makiša za 1930. godinu 
veli: elektrika nije moda već potreba. Za sada je prikopčan veći 
broj. sela i varoši u Posavini u glavnome za potrebe osvet- 
lenja. Mi ne sumnjamo da će Uprava Elektro-Makiša umeti da 
od svoje strane .. pripomogne što jačoj upotrebi električne 
struje i za druge potrebe, pošto je ona najjeftinija pogonska 
snaga. Danas se sm atra u agrarnoj politici da je elektrifikacija 
sela i poljoprivrede jedna od najmoćnijih sretstava unapređenja 
poljoprivrede i smanjenja proizvodnih troškova. Kriza u kojoj 
se nalazi poljoprivreda malo će usporiti taj proces; ali je baš 
s obzirom na krizu, koja je toliko oborila cene, potreba poljopriv
rednika da pribegava svim onim merama koje pojeftinjavaju 
troškove.

Bruto prihod Elektro-Makiša u 1930. godini iznosi kolosalnu 
sumu od 7 miliona dinara. Izuzev neznatnu sumu od kirije strujo- 
mera od 46,000 dinara, ceo prihod dolazi od prodaje električne 
energije. Troškovi proizvodnje i razvoda struje iznose 3,8 mi
liona dinara, kam ata i provizije 1,3 miliona dinara. Ostaje dobit 
od skoro 2 miliona dinara. Od toga je ogromna suma od 1,2 
miliona dinara upotrebijena na amortizaciju investicija.

Mi smo u ranijim analizama bilansa Trgovačko industriske 
banke, istakli njezinu revnost u amortizaciji industriskih insta
lacija. To je vrlo umesno ,u toliko pre što je na ime čiste dobiti 
preteklo 703.000 dinara. Za dividendu je upotrebljeno od toga
375.000 dinara pošto glavnica Elektro-Makiša iznosi 5 miliona 
dinara (podeljena na 1000 akcija po 5000 dinara) to bi izišlo da 
je dividenda 71/2%. Ali kad se ima u vidu da je glavnica upla
ćena tek sredinom 1930. godine, onda izlazi da je dividenda 
15%. D ruga polovina dobiti upotrebijena je za rezervne 
fondove (okruglo 200.000 dinara), na tantijeme i penzioni fond 
činovnika. Po našem računu nešto preko polovine bruto prihoda 
potiče iz prodaje energije Beogradskoj opštini. Nalaže nam 
dužnost kao analitičaru bilansa da poklonimo pažnju ugovor
nom odnosu između Elektro-Makiša i Beograda, jer je to jedan 
element ocene prihoda poduzeća. Mi ne možemo dati dovoljno 
priznanja upravi Elektro-Makiša što je u toj tačci u svom izve
štaju bila opširna i preko svakog očekivanja. Ta je opširnost 
dobro došla ne samo onima koji žele da cene položaj i šanse 
prosperiteta poduzeća, već naročito onima koje interesuje naj
važniji deo beogradske komunalne politike za poslednjih neko
liko godina, naime: pitanja snabdevanja Beograda električnom 
energijom. Izveštaj Elektro-Makiša za 1930. godinu izlazi iz 
okvira jednog poslovnog izveštaja i nosi karakter jedne kratke 
studije o tehničko-finansijskoj strani elektro-privredne politike 
grada Beograda. „Narodno Blagostanje” je u nekoliko mahova 
dalo izraza svom skroz nepovoljnom sudu po tom pitanju. 
Elektro-Makiš nam je u svom izveštaju dao punu potvrdu za to. 
Na to ćemo se pitanje uskoro vratiti u zasebnom članku. Ugovor 
između Beogradske opštine i Trgovačko industriske banke nije 
prenesen na Elektro-Makiš zbog toga ,što se vode pregovori o 
izmenama i dopunama; ali se po sehi razume, da je ovde banka 
fungirala kao pretstavnik Elektro-Makiša.

U toku 1925. godine zaključen je prvi ugovor između 
Trgovačko industriske banke i Beogradske opštine. Cena po 
kilovat-satu utvrđena je na 2,45 dinara i ako je istovremeno Be
ogradska električna centrala tražila za isti cilj po 4 dinara. 
Vrlo je verovatno da Beogradska električna centrala ne bi ni 
mogla liferovati potrebnu struju. Iz toga izlazi, da je Trgovačko 
industriska banka omogućila beogradskom vodovodu, da snabde 
prestonicu vodom, jer bez nje vodovod ne bi imao potrebnu po
gonsku snagu i jedan deo Beograda bio bi potpuno bez vode,

preko zime 1926. godine, kad se ni potreba za osvetlenjem nije 
mogla da podmiri. Taj je ugovor imao trajati 5 godina. Usled 
znatnih proširenja beogradskog vodovoda bilo je potrebno pra
viti nov ugovor. To je učinjeno u leto 1927. godine, a ugovor je 
stupio na snagu 1. januara 1928. godine. Banka se odrekla prava 
postojećeg ugovora, koji joj je garantovao cenu od 2,45 dinara 
po kilovat-satu i u novom ugovoru spustila je istu na 1.85 dinara 
za prvih 600 kilovat-sati a za viškove preko toga 0,90 dinara. 
Tako izlazi prosečna cena na 1,47 dinara prema 2,45 u ugovoru 
koji je storniran. Banka ima garantovanu minimalnu potrošnju, 
ali ona ne pretstavlja nikakav teret za opštinu zbog toga što 
je njena potrošnja daleko preko garantovanog minimuma. Taj 
ugovor traje do kraja 1934. godine — premda se sad vode 
pregovori o njegovoj izmeni.

Čitaocima „Narodnog Blagostanja” je poznato, da je Tr
govačko industriska banka bila jedan od ponuđača Beograd
skoj opštini za snabdevanje električnom energijom za celu ko
ličinu preko produkcije današnje opštinske centrale. Tadašnja 
opštinska uprava je odbacila u načelu ponudu bančinu, ogla
šavajući njenu centralu za daljnju. Kao što znamo, usvojena je 
ponuda švajcarskog bankarskog društva po pojedinačnoj ceni 
1,27 dinara za 30 miliona kilovat-sati, koju količinu opština mora 
da plati u slučaju da je faktična potrošnja manja. Na prvi po
gled izgleda da je Trgovačko industriska banka bila skuplja od 
švajcarskog bankarskog društva za 0,20 dinara po kilovat-satu. 
U stvari ona je mnogo jeftinija iz sledećih razloga:

Švajcarska grupa liferuje struju po gornjoj ceni franko 
centrala, dok je banka nudila kod potrošača. Gubitci na trans
formatorima i na sprovodnoj mreži, kao što je poznato vrlo su 
veliki. Ako se ti gubitci stave sa 15%, a oni danas iznose 27%, 
onda je švajcarska paritet prema Trgovačko industriskoj banci 
1,46 dinara. Obustavom rada današnje centrale izgubiće opština 
imaovinu u iznosu od 0,17 dinara po kilovat-satu. Dalje, ponuda 
Trgovačko industriske banke je za 0,02 dinara jeftinija zbog 
toga, što ona izrađuje dovodne mreže a taj kapital traži ukama- 
ćenje i amortizaciju. Švajcarska grupa je dobila besplatno zem
ljište za centralu i podstanice i to košta 0,015 dinara po kilovat- 
satu. Dalje je švajcarska grupa oslobođena svih ugovornih 
taksa, današnjih i budućih, svih javnih dažbina i carina na uvoz 
instalacija. Međutim, samo ugovorna i priznanična taksa i 
opštinski namet iznose 21j2% od obrta odnosno 0,036 dinara 
po kilovat-satu. Najzad, plaćanje švajcarskoj grupi vrši se naj
kasnije posle dve nedelje po podnesetom računu, dok je Trgo
vačko industriska banka dobijala pare i posle nekoliko me- 
seci. 1 na kraju, treba imati u vidu i to da je ugovor sa Trgovačko 
industriskom bankom sedmogodišnji a sa švajcarskom grupom 
dvadesetpetgodišnji.

Mislimo, da ovim podacima nije potreban nikakav komen
tar. Kako po našem mišljenju nema te sile, koja će moći da 
održi na snazi ugovor zaključen sa švajcarskom grupom, (on će 
morati pasti po principu laesio enormis) to Trgovačko industr. 
banka ima još uvek šansa, da primi prema Beogradu svoju za- 
vetnu misiju.

Neverovatno je, da je opštinska uprava zatvorila vrata 
pred jednim čisto domaćim preduzećem, koje se našlo tu za^ 
hvaljujući izuzetnoj preduzimljivosti njegovih sopstvenika i dala 
koncesiju strancima.

Ima zemalja u Evropi, u kojima bi ovakav postupak po
vukao krivičnu odgovornost .

ПОСАВСКА ШТЕДИО.НИЦА — СИСАК*)

Анализирајући билансу Посавске штедионкце за 1929. г. 
ми смо рекли „држимо да нк један наш срески новчани завод 
није у 1929 години могао забележити толико знатан пораст 
уложака.“ Оно што смо рекли за 1929 годину вреди и за 1930 
годину. Пораст уложака код Посавске штедионице je и у

f )  За 1929. годииу биланс je анализиран у додатку
8. броја стр. 38.



прошлој години толико рапидан да тешко да га je премашио 
: ма који завод истих димензија.

Од куда долази толики и тако нагли развитак Посав- 
ске штедионице ? Привредне прилике у Сиску и околини 
нису баш тако сјајне. Ратарска продукција доминира над 
сточарством иако не у истој мери као у источним крајевима 
државе a код такове привредне структуре прошла година 
није била најповољнија. Нагли развитак Посавске штедио- 
ниде датира од онога дана кад je код ње дошао до уплива 
велеиндустријалац г. Петар Теслић и кад je постао њезин 
претседник. A мало за коју варош толико значи једна особа 
колико Петар Теслић за Сисак. He само што je у Сиску по- 
дигао једну од наших највећих творница шпиритуса и ликера 
него што читава привредна иницијатива Сиска и околине 
почива на Теслићевим леђима. Трагајући за нафтом наилази 
на богата врела минералне воде и он за неколико месеци 
постаје и на том пољу највећи продуцент. A сада иде за тиме 
да у најближој околини Сиска подигне један велики сана- 
торијум и бању будући да мииерална вода коју дају сисачки 
извори има неке нарочите вредности за лечење.

Поверење које поклањају Петру Теслићу Сисак и око- 
лина наравно да се преноси и на Посавску штедионицу. По- 
готову што у управи седе најодличнији привредници и јавни 
радниди Сиска. Док у многим другим местима, становништво 
не показује много поверења у локалне и домаће новчане за- 
воде и своје уштеде рађе поверавају филијалама страних 
завода или јавно-правним новчаним установама, у Сиску 
свако има поверења у Посавску штедионицу и расположиве 
износе радо тамо пласира.

једино тако можемо протумачити да су улошци 
прошле године порасли за скоро 90%, и на концу 1930. го- 
дине износе скоро три пута више него 1928. годкне. Такав 
развитак не може показати ни један наш новчани завод.

Биланца за 4 последше године пружа следећу слику :
Актава : 1630 1929 1928 1927
Благајна 534 638 498 496
Новчани заводи 492 186 29 618
Менице 20.441 15.546 10.004 6.756
Дужниди 13.188 7.991 5.884 5.240
Некретнине 180 180 180 180
Ефекти 50 25 99 108
Наешва :
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резерве 790 760 730 700
Улошди 28.446 15.049 10.921 10.056
Разно 109 332 395 2
Текући рачуни 372 2.314 1.136 —
Реесконт 2.363 3.475 928 —
Добитак 410 297 298 291
Укупна биланца 34.886 24.567 16.696 13.400

Пораст биланце износи преко 10 милиона према 8 ми- 
лиона у 1929 години. Кад би сви иаши новчани' заводи у 
прошлој години показали исти развитак као и Посавска ште- 
дионица, 1930 година била би рекордна у нашем новчарству.

Како je завод у 1930 години располагао са далеко више 
сретстава него 1929 године то je и у кредитирању наше при- 
вреде могао да пласира више сретстава него раније. Есконт 
меница порастао je за 5 милиона динара и данас je двапута 
већи од пре две године. Поред тога су и дужници порасли 
са преко 5 милиона динара. Посавска штедионица спада у 
ред оних завода који посвећују једнаку пажњу меницама и 
конто-коренту. To значи да су поред сељачких кредита, који 
највише имају форму менице, знатни износи пласирани и 
међу јаче привреднике који подржавају текуће рачуне.

Реесконт који je од 1928. на 1929. годину био порастао 
од 928 хиљада на 3 милиона 479 хиљада динара прошле je 
године опао на 2 милиона 363 хиљада ма да je есконт ме- 
рица био много већи. To значи да je завод био ликвидан и

да није требао да реесконтом меница повећава расположива 
сретства. Можда су прилике и такове да се није ни могао 
форсирати менични посао. И без ослона на Народну банку, 
Посавска штедионица могла je (водећи рачуна о њеном ре- 
номе-у и о уској вези коју има са једним водећим новчаним 
заводом Загреба) да редисконтира и половину свог меничног 
портфеља.

Ефекти износе само 50 хиљада динара. Осим акција 
Привилеговане аграрне банке тешко да има других ефеката. 
Код провинциских новчаних завода у западним деловима др-, 
жаве ангажман у ефектима na и државним папирима не до- 
лази толико у обзир. Вероватно ради тога што се то не може 
сматрати ликвидним ангажманом јер нема сигурности лом* 
барда. A ако се већ сретства не пласирају (водећи рачуна о 
ликвидитету) онда есконт много боље конвенира.

Чисти добитак износи преко 400 хиљада према 297 хи- 
љада 1929 и 1928 године. Макар je прошле године тенденција 
снижења каматњака, нарочито дебитно, била јака, ипак се je 
знатно повећање промета морало одразити и на повишењу 
чистог добитка. Посавска je штедионица један од ретких 
пречанских завода где получени чисти добитак износи 20% 
дионичке главнице. И у том погледу Посавска штедионица 
предњачи многим заводима.

Развитак Посавске штедионице најбоље показује како 
добро вођени провинциски заводи врше једну веома по- 
требну функдију у нашој народној привреди.

ČAKOVАСКA-MEĐIMURSKA ŠTEDIONICA D. D., 
e  AKQ V AC.*)

I čakovačka-međ'imurska štedionica pokazuje u prošloj 
godini znatan porast uložaka. Mnogo veći nego ma koje ranije 
godine. To znači, da privredne prilike pretežnog dela Međi
murja u 1930. godini nisu bile nepovoljne.

Međimurje ima znatno stočarstvo. U prvom redu konjo
gojstvo i ono krupne rogate marve. A ta  je prošle godine imala 
povoljnu konjunkturu. Cene su bile kao i ranijih godina a troš
kovi izdržavanja bili su usled pada cena krme mnogo niži.

Međimurje ima mnogo više radne snage, što sam kraj 
može uposliti, zbog čega je emigracija, u prvom redu sezonska, 
veoma znatna, jedan deo stanovništva traži rad u proleće po 
našim većim centrima, u prvom redu u Zagrebu. Pored toga 
Međimurje daje i znatan broj radnika koji idu u Francusku i. 
Belgiju. Prošla godina bila je veoma povoljna za sezonsku emi
graciju. Zagreb je zbog velike građevne delatnosti primio više 
radnika nego drugih godina, a i emigracija u Francusku i Bel
giju je bila rekordna.

U najnovije vreme čakovac se razvija u jedan jači tek
stilni centar. Najveća tvornica trikotaže u .našoj državi nalazi 
se u Čakovcu. Prošle godine, preuzimanjem nekih manjih tvor
nica ona se je još i raširila. Podizanju industrije mnogo je do- 
prinelo što je čakovac priključen na vod elektrane u Fali, pak 
ima dovoljno i jeftine energije.

Svi ti momenti delovali su i na porast uložaka dotično 
ukupni razvitak poslova čakovačke-međimurske štedionice.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1930. ' 1929. 1928. 1927.

u hiljadama dinara
Blagajna 650 659 691 502
Valute 78 53 15 9
Novčani zavodi 5.167 2.306 1.040 655
Efekti 1.236 712 676 667
Menice 13.785 11.712 10.571 10.071
Dužnici 10.256 11.799 12.192 9.033
Nekretnine 500 500 500 45

Pasiva
Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500

*) Bilanc za 1929. godinu je analiziran u 11. broju, str.
52. dodatka „Narodnom Blagostanju" za 1930. godinu.
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Rezerva 1.705 1.625 1.555 1.035
Ulošci 26.555 22.881 20.592 17511
Verovniđ 1.040 869 1.115 202
Dobitak 470 500 471 464

Ukupna bilanca od 28.9 miliona koncem 1929. godine po
rasla je  krajem 1930. godine na 32.6 miliona dinara. Ulošci su 
porasli za skoro 4 miliona dinara.

Menice su porasle za 2 miliona dinara i iznose 13.8 mir 
Iona dinara. Prema tome je u eskont plasirano tek 40% vla
stitih i poverenih sredstava. U tome se čakovačka-međimurska 
štedionica bitno razlikuje od pretežnog dela naših provincijskih 
zavoda koji znaju plasirati u menice i do 80—90% svih sred
stava.

Potraživanja na tekućem računu iznose Ш.З miliona din. 
ili za 1.5 miliona manje nego 1929. godine. Vodeći računa o 
porastu metlica za 2 miliona dinara, izlazi da je čakovačka-me
đimurska štedionica prošle godine plasirala novih kredita za 
samo par stotina hiljada dinara.

Potraživanja kod banaka iznose 5.2 miliona dinara ili 
više nego dvostruko prema 1928. godine. A skoro deset puta 
više nego 1927. godine. Tako znatna potraživanja kod novčanih 
zavoda znače za jedan zavod koji bilancira sa nešto preko 30 
miliona dinara, vanredno povoljan likviditet. A i više. Gotovo bi 
rekli, da zavod nije video mogućnosti da nova sredstva koja 
su pritekla u toku prošle godine sigurno plasira među privred
nike svoga kraja. Rađe ih je, zadovoljavajući se nižom kama
tom, plasirao kod novčanih zavoda. Držimo da je veoma malen 
broj provincijskih zavoda koji bi imali tako velika potraživanja 
kod novčanih zavoda. Redovita je pojava da svoje menice re- 
diskontiraju kod velikih zavoda.

1 efekti su porasli za pola miliona dinara. S obzirom na 
visoki likviditet, bifo je veoma pravilno da se je veći dio raspo
loživih sredstava plasirao u efekte. U prvom redu u državne 
papire koji pored dosta znatnog ukamaćenja pružaju moguć
nost brze realizacije.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

Prihodi 193Ö. 1929. 1928. 1927.

Kamati 1.818 1.601 1.697 1.551
Providba 1.018 1.021 830 722
Nekretnine 77 77 56 58

Rashodi 
Plate i troškovi 621 562 518 463
Porezi 196 381 383 380;
Kamati na uloške 1.492 Ш 1 •4.12» 994
Otpisi 129 — — — i
Kamati reeskonta 60 90 126 75

Cisti je dobitak za 30 hiljada dinara manji nego 1929. 
godine. Poslovi su porasli a profit je manji. To je posteđisea sna
ženja kam atnjaka naročito na potraživanja. Neto prihodi od  t e 
rnata iznosili su 1929. godine 400 hiljada dinara. Prošle цоШце 
samo 300 hiljada. Providba je ostala ista  m akar je Obim po
slova porastao.

čakovačka-međimurska štedionica je najveći novčani 
zavod Međimurja. S obzirom na njen rapidni razvitak kao i 
s obzirom na usku vezu sa Jugoslavenskom udruženom ban
kom ona se razvija u jedan od najvažnijih novčanih zavoda se
vera Savske banovine.

Posavska štedionica d. d. u Sisku
Aktiva

Račun izravnanja na dan 3Ì. decembra 193Ö. jfod.
Pasira

Dinara Dimim :

Gotovina: Dionička glavnica 2,000.000
u blagajni 534.476.95 Pričuvna zaklada 790.000 —
polog kod Narodne banke 364.427.03 Mirovinska zaklada 255.000.—
polog kod Poštanske štedionice 29.451.83 Ulošci: ' ; '
potraživanja kod novčanih zavoda 98.410,— na uložne knjižice 19,472.853.60

Vrijednosni papiri 50.127.— u tekućim računima 8,973.750.50
Mjenice 20,441.384.11 Vjerovnici u tekućim računima 372.619.56
Dužnici u tekućim računima 13,188.014.— Razno 109.563.45
Vlastita kuća 180.000,— Reeskont 2,363.697.07
Našastar 1.— Nepodignute dividende 7.625,—

6% kamatovni porez 42364.33
Prelazne stavke 88.217.—
Prenos dobitka od g. 1929. 3.530.60
čisti dobitak 407.069.81

Ukupno 34,886.291*92 Ukupno 34,886.291.92

U P R A V N I  O D B O R  N A D Z O R N I  O D B O R

I Z V O Z  «--------------------- POVEĆAJTE ----------------- —> U V O Z

ADRIATIC O V E R S E A S  C O R P O R A T I O N  L td .
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Врачарска задруга - Београд
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930, год.

Актнва Пасава

Динара Динара
Бдагајна 455.644-97 Главница:
Жиро рачун коз Народне банке 1,984.355-24 100.000 ком. акција no Д, 200’— 20,000.000'-—
Менице 16,039-037 — Резервои фондови :
Зајмови на залогу харт. од вред. 92 700’— стални резервни фонд 2,500.000’—
Теући рачуни 19,774.294 — особени резервни фонд 267.987*64
Непокретно амање 16,177.184*84 валоризациони фонд 814.965-96
Покретност 282.207-55 Разлика на курсу 1,943.980’—
Хартије Од вредности: Улози на штедњу
вредности резер, фондова и др. 14.620.480 — no уложним к&ижицама 32,729.094*80

OcTttt»e 41,394.051-90 no текућим рачунима 1,601.810'—
Дужници за кауције и гаранције 17,877.000 — Обавезе 5,754.000'—
Привремеии рачуни 546.338-62 Неисплаћена дивиденда 27 690’—
Државна Ликвид. банка 104.896-18 Остављачи остава 41,394.051-90
Поштанска Штедионица 192.20886 Кауције и гарантије 17,877.000'—
Разна актива 632.221-15 Привремени рачуни 467 096'06

Преносна камата 343.786*30
Тантијема 750.000'—
Разна пасива 701.158*65
Дивидевда:

на 100.000 ком. акц. no Д. 30*— 3,000.000’—

Укупно 130,172,621 31
' ' !

Укупно 130,172.621*31

: ? i: • ■ ■: I Рачун добитка и губнтка на дшш 31. дец« 1930. год.
Расжод О риход

Динара Динара
Камата : Камата:
no улозима на штедшу, текућим од меница, од зајмова на залоге

рачунима и реесконту 2,767.140-66 и no текућим рачунима 3,644.491*10
Плата и додатак на скупоћу 869.600’-— Приход од непокретног имања 563.200'—
Трошкови : Приход од хартија од вредности 2,972.570’—

режијски трошкови, државнв порез, Разни приходи :
: :станарина и др. 1,625.119-13 провизија и др. 1,831 598*69
Тантијема :

20 од сто добити према правилима 750.000*—
Дивиденда :

ва 100.000 комада. акција но
Динара 30 —r 3,000.000 —

Ц U Ö Џ  ј Ц :h

Укупно 9,011,859-79 Ukupno 9.011,859*79

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР



Електро Макиш a, д. - Београд
Дугује Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год. Потражује

Динара
Централа Макиш 

Земљиште, зграде, машинерије, исто- 
варна станица за угаљ, водоводна ин- 
сталација 12,385.526.58 

Централа Шабац 
Земљиште, зграде, машинерије, тран- 
сформатор постројења, разводне мре- 
же и струјомери 4,046.271.73 

Далеководи 
Са разводним мрежама, трансформа- 
тор. постројењима и струјомерима 
у околини Београда и у југоисточном 
Срему 9,585.023.30 

Дужници за инсталације и струју 2,513.106.88 
Алат, прибор и намештај

no извршеном отпису 184.690.— 
Разна актива 

гориво и др. материјал 110.281.19 
Оставе и кауције 564.400

Дннара
Главница

1000 комада акција ПО 5000.-— 5,000.000.— 
Фондови:

а) Стални резервни — дотација од
добити 35.147.т—
б) За повећање главнице:
вишак од уписнине 90.000.— 
дотација од добити 166.264.66
в) Пензиони за чинов. — дотација од
добити 7.029.40
г) За проналаске и пропаганду при-' 
мене електричне енергије — дотација
од добити 7.029 40
д) Амортизациони:
пренето од Трговачко-Индустријске 1 - 
Банке 1,805.412.46 
дотирано у 1930. години 1,209.303.34 

Трговачко-Индустријска Банка, Бео- !’ 
град — тек. * 13,259.217.11 

Обавезе no акцептима и тек. рачунима -  . - 
у земљи и на страни 6,717.084.81 

Кауције за потрошњу струје 40.941.—  
Дивиденда и тантијема 487.470.50 
Остављачи остава и кауција 564.400

Укупно 29,389.299.68 

Рачун губитка т добитка ш
Губитак

Укупно 29,389.299.68 

l дан 31. децембра 1930. год.
Добвтак

Динара
Трошкови производње, развођења и на- 
плате електричне енергије:

гориво, радна снага, потрошни мате- 
ријал, државне дажбине и др. 3,804.898.93 

Камате и провизије 
на повучене кред., гаранције, кауције 1,332.773.14 

Амортизације инвестиција
од зграда, машинер., развод. мрежа, 
трансформатор. постројења и др. 1,209.303.34 

Отписи:
5% од алата и прибора 8.264.13 
5% од намештаја 1.456.35 
од ненаплативих потраживања 6.519.60

Чиста добит Дин. 702.940.96 дели се:
а) 5% резервном фонду 35.147.—
б) фонду за повећање главнице 166.264.66
в) 1% пензионом фонду чиновника 7.029.40
г) 1% фонду за проналаске 7.029.40
д) 16% тантијеме члан. оба одбора и 
чиновницима 112.470.50 
ђ) дивиденда на 1000 акц. no 375.— 375.000.—

Динара
Од продаје електр. енергије 

за осветлење и моторе 7,019.575.45 
Од кирије струјомера 46.581.—

Укупио 7.066.156.45 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 7,066.156.45 

Н A Д 3  О Р Н 1Г 0  Д Б О Р



еоградски кредитни завод - Беотрад

Рачун нзравнан»а na дан 31, децембра 1930. год»
Киовшна Дуг

Дипара
Благајна 987.487-53 
Менице 12,640.125*— 
Зајмовв no твк. рачун. и залогама 14,387.803'78 

1 Харткје од вредности 5,179.850"— 
Неножретна имања :

1 кућаКраљев Тргбр. i! ;  Ранк®ова
ул. бр. 9 м Господар. пут бр. 142 1,346 060*10 

i Намештај 1‘— 
Вредности резервног фонда 1,021.880'— 

1 Вредности 4SHOB, пенз. фовда 651.897’-  
1 Кауцнја 270.000”— 
i Оставе no, текућим рачунима 26,132,950'—
! Простих остава 4,275.728'—
! Дужници за  дата s u p a  6,800.000'— 
ј Драсаина Лаквидациона банка 83 248"40 
i Салд® разних рачуна 97.29310

Дннара
Главница; 10.000 акциja 4Дин. 600"— 6,000.000*— 
Фондови :
резервни 1,087.566’О6 
резервни валоризациони 160.000”— 
фоид за покриће раз. на курсу 
вред. харт. 2,529.790’55 

Улози на штедњу 24,497.396*— 
Обавезе no тек. и другим рач. 6!9.275'50 
Неисплаћени дивидендни купони 40.270*— 
Пензиони фонд чиновника 624.293'53 
Полагачи кауција 270.000'— 
Остављачи остава no тек. рач. 26,132.950'— 
Оста&вачн проетах остава 4,275.728"— 
Обавезе за дата жира 6,800.000'— 
Тантијеме Ц87.053'87 
Чиста добит за поделу на 10.000 

акцвја à Дин, 65 650,000*—

Укупао 73,874.323*9!*

Рачун губитка и  добигаа h i

; Hirsyf®

ј Укупно 73,874.323’91 

дан 31. децембра 193®, год.

П ® «рату |@

Динара
.Плате са додацима, дневнице п 
: разни други издаци 755»974”58 
Камата улога на штедњу 1,834.23015 

: Порез 267.007'— 
" Станарина 60.000°— 
i Отине:

no л&еинцама 190.774*45
Чиета добит динара 935.269*33

10 од сто резервном фонду 93.526*93 
20ОДСТО тантнјеме Управном. и 

Надзорном Одбору и чиновн. 187 053‘87 
Ччновничком пензионом фонду 4.688*53 
Добит за поделу на 10.000 акција 
: à 65»— Дин. (10.833 ©д сто| 650,000°—

Динара
Камата и провизија на евима 

пословима 3,474.555*51 
Приход хартија од вредиостн 305.000'— 
Прижод од непокретног ииања 263.700”—

Укупно 4,043.255.51 Укупно 4,043,255*51

УПРАВШ ОДБОР . ' ИАДЗОРНИ ОДРОР



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Додатаи „Народном Благоотању11

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, 14« МАРТ 1931. БРОЈ 11

Садржај:
Прва хрватска штедионица — Загреб 
Hrvatska banka d. d. — Zagreb 
Beogradska trgovačka banka — Beograd 
Fabrika sapuna „Merima” d. d. — Kruše 
Ческословенска банка д. д. — Загреб 
Славонека аграрна штедионица д. д. -

ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИОНИЦА —  ЗАГРЕБ*)
Анализирајући биланс Прве хрватске штедионице за 

годину 1929. казали смо : „Прва Хрватска штедионица 
може и те како бити задовољна na чак и поносна са 
CEojoM билансом за 1929, јер та  још једном показује шта 
значи Праштедионица у нашем новчарству“. Оно што смо 
казали за 1929. годину вреди у још већој мери за 1930. го- 
дину. Ma да су наше опште привредне прилике прошле го- 
дине непримерно биле лошије но 1929. године, развитак по- 
словања Прве хрватске штедионице био je рекордан. Укупни 
пораст билансе износи у прошлој години 350 милиона ди- 
нара према 290 у 1929. години, 14 у 1928. години и 180 ми- 
лиона у 1927. години. Улошци на књижице, главна пословна 
грана Праштедиона, порасли су прошле године за 176 ми- 
лиона динара према 150 милиона у 1929. години и само 10 
милиона у 1928. години. Са улошцима што на књижице, што 
на текуће рачуне од скоро 2 милијарде динара претставља 
она за наше прилике један колос.

Почетком прошле године Прва хрватска штедионица 
отворила je три нове филијале: у Нишу, Госпићу и на Рабу. 
Данас je она једини наш новчани завод који има филијала у 
свих 9 бановина наше државе. Интересантно je да јак раз- 
витак показују нарочито филијале у источним деловима др- 
жаве. Филијала у Скопљу једна je од највећих филијала Прве 
хрватске штедионице a и нишка показује тенденцију да се 
развије у јаку кредитну установу. Колики углед ужива Прва 
хрватска штедионица нарочито у Србији најбоље показује чи- 
њеница, да знатан део тамошњих новчаних завода на свом 
писаћем папиру означује, да поред жиро рачуна Народне 
банке и броја чековног рачуна Поштанске штедионице, по- 
држава и везу са том или оном филијалом Прве хрватске 
штедионице. Нарочито београдска филијала Прве хрватске 
штедионице стоји у пословној вези са далеко већим бројем 
новчаних завода Србије него ма који београдски завод. To 
најбоље показује поверење које има провинција у Прву хр- 
ватску штедионицу.

У извештају Прве хрватске штедионице за 1929. ro- 
дину био je, додуше у главним цртама, изнесен програм бу- 
дућег рада овог нашег највећег завода. Наравно да се је- 
дан волуминозан програм не може тако брзо провести. Али 
je главно да се на његовом остварењу интензивно ради. На- 
рочито je тешко повлачење од индустријских ангажмана, 
поготово ако још и конјунктура није најповољнија. Може се 
чак и десити, да се за неко време улази и у нове ангаж-

*) За 1929. год. биланс je анализиран у додатку „На-
родног Благостања" од 15. марта 1930. год. број 11. стр. 49 a
за 1928. год. у броју 6. страна 87 од 16. марта 1929. године,

ае : ' V * - ; Г-И

■ Осијек ; ;1

мане. Тако и код Прве хрватске штедионице видимо да 
упркос тенденције повлачења од интензивног ангажмана у 
индустрију, пласман властитих средстава у акције инду- 
стријских подузећа износио je прошле године око 150 ми- 
лиона динара према 139 милиона у 1929. години. Али то су 
били специјални случајеви који су силили да се повећа ан- 
гажман.

У прошлој години нарочита je пажња посвећена ко- 
муналном кредиту. Поред учествовања у синдикатима који 
су дали краткорочни зајам општинама Београда и Загреба, 
Прва хрватска штедионица извела je самостално и неке веће 
трансакције на пољу комуналног кредита. Тако je граду 
Осијеку у заједници са осјечком Градском штедионицом по- 
делила зајам од 73 милиона динара, при чему je њен удео 
износио 53 милиона. Поред тога у прошлој години закључен 
je зајам са општином Дубровник у износу од 40 милиона ди- 
нара од којег се je износа у фебруару 1931. године изло- 
жило јавној супскрипцији 30 милиона динара. У биланси за 
1930. годину наилазимо на једну нову позицију активе a то 
je „Зајмови општина“. T a je позиција билансирана за 79 ми- 
лиона динара. Општински зајмови постаће за*Праштедионицу 
као и за неке друге заводе веће поље рада лукративне де- 
латности кад буде могуће емитирати и пласирати веће из- 
носе комуналних обвезница. Овако док се комунални зај- 
мови подељују из општих сретстава са којима завод распо- 
лаже, постоји извесно ограничење. Међутим постоји гле- 
диште да je водећи рачуна о нашим приликама у ствари ли- 
квидитета једног новчаног завода много боље кад у својим 
трезорима има неколико десетака милиона динара комунал- 
них обвезница, него ако тај износ има у меницама и то се- 
љачким или конто-корентним потраживањима мањих и  сла- 
бијих привредника. У случају веће напетости новчаног тр- 
жишта, ако су те обвезнице од наших већих градова, моћи 
ће их бар ломбардирати и то на страни, док са сељачким 
меницама незна шта би заправо започела. Изгледа да и други 
Е ећи заводи, можда и у помањкању других већих трансак- 
ција у најновије време посвећују нарочиту пажњу комунал- 
ким кредитима. Поред укамаћења које одговара нашим при- 
ликама, закључак једног комуналног зајма обично je услов- 
љен и јачом провизијом. Ha годишњи успех Праштедионе у 
1930. години деловали су у јачој мери и  профити реали- 
зирани код склапања комуналних зајмова.

Биланса Прве хрватске штедионице за 4 последње го- 
дине овако изгледа :

Актнва 1930. r. 1929. г 1928. г 1927. г.
у хиљадама динара 

Kaca и банке 208,886 166.580 179.668 163.216
Ефекти 307.249 267.524 230.506 227.311
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Менице 457.248 409.824 274.490 323.065
Ломбард 218.795 57.385 43.192 25.572
Дужници 1.492.943 1.532.831 1.451.568 1.364.780
Општински зајмови 78.961 — _ --------

Хипотеке 47.513 37.125 24.620 9.127
Некретнине 177.739 177.207 148.181 100.887

Пасивз .........
Акцијски капитал 75.000 75.000 75.000 75.000
Резерве 81.684 80.077 78.661 57.220
Улошци на књиж. 1.658.327 1.482.742 1.332.697 1.322.278
Улошци на тек. 

рачуне 296.347 255.696 191.522 170.358
Веровници 802.243 674.581 610.729 540.198
Ззложнице 37.876 32.781 23.066 7.455
Добитак 16.609 16.476 16.324 16.828
Укупна биланса 3.013,589 2.662.035 2.371.819 2.230.254

Сума укупне билансе прешла je три милијарде динара. 
Концем 1926.. године Праштедионица билансира са 2 мили- 
јарде. Кроз 4 гадине имамо пораст за једну милијарду ди- 
нара. Како су влаСтита сретства остала иста, осим неког 
повећања резервног фонда, то тај пораст волумена билансе 
долази искључивр од пораста поверених сретстава.

У прошлој години улошци су порасли за 176 милиона 
динара. Поред тога улошци' на тек. рачуну порасли су за 
нешто преко 40 милиона динара. Код веровника имамо по- 
раст ’од 128 милиона. По томе поверена сретства порасла су 
у прошлој години за скоро 35Ò милиона динара!!

Интересантно je са опште привредног гледишта, од 
куда тај тако знатан пораст поверених сретстава. Поготову 
кад година није била најповољ нија—  v неким крајевима 
била je чак и изразито лоша.

Пораст уложака на књижице долази од ситних ште- 
диша. To je гро улагача Праштедионице и они су joj верни 
готово кроз генерације. Ми смо видели и код биланса неких 
других. новчаних завОда из западних крајева државе да су 
улошци у порасту. У погледу уложака, Прва хрватска ште- 
дионица највише се ослања на западне делове државе. Нај- 
већи део. уложака отпада на саму централу у Загребу. A 
привредне прилике Загреба, у првом реду оног сталежа, који 
своје уштеђене износе полаже у Прву хрватску штедионицу 
нису биле лоше. И да није било интензивне грађевне делат- 
ности, нарочито мањих кућа, пораст уложака био би код 
Праштелионице још много већи.

Пооаст уложака у тек. рачуну, наоочито веровника. 
можда ie v вези и са привоедном депреешом. Поједини јачи 
пртоедници ко!и раде са властитим капиталом, у свом по- 
словању треба!у данас услед стагнацте мање капитала него 
раниЈе na cv следствено њихова потпаживања на текућим 
рвчунима већа него што cv бцпа noe годину или две. Пораст 
врповникд наиме .многп ie већи него titto ie. био ранијих го- 
дина. na би ова ппетпоставка могла бити тачна. . .

У  активи попасла ie „каса и банке“ од 166 на 208 ми- 
лиона динара. С обзиром на структуру нашег новчаног тр- 
житџта .завод калибра Праштелионице мора имати знатне 
износе v благајнама и no жиро рачунима. Ослон на новча- 
ничну банку код нас je много слабији него што je то слу- 
sa i у... другим привредама, где се ликвидна сретства могу 
пласирати у есконт и државне папире. У есћекте пласирано 
je прошле године 3Ò7 милиона динара према 267 милиона ди- 
нара 1929. године. Пораст износи 40 милиона динара.

Према специјалној спецификацији коју налазимо у из- 
вештају ти папири били су no групама овако подељени: 

група концем 1930 г. концем 1929. г.
државни папири 52.768 30.392

:деоНице ноб. завода 46.850 40.900

деонице инд. подузећа 150.000 139.000
остале деонице 53.000 47.000

У државне папире пласирано je нових 22 милиона. 
Стање државних папира je у прошлој години за две трећине 
веће него 1929. године. A кад узмемо у обзир и државне 
бснове о којима he касније бити говора, пораст je далеко 
већи и укупни пласман у државне папире прелази 300 ми- 
лиона дикара.

У есконт меница пласирано je 457 милиона према 409 
мклиона динара. Пораст je испод 50 милиона динара. Водећи 
рачуна о сретствима са којима располаже Праштедионица, 
процентуално има меница много мање него већина наших 
новчаних завода. Зато форсира конто-корентни посао. Кад 
je могућност реесконта код Народне банке ограничена нема 
ни правог резона форсирати есконт меница. Поред есконта 
ксказаног у биланси са 457 милиока динара концем године 
било je редисконтирано код Народне банке још 57 милиона 
динара. По томе у есконт je пласирано нешто преко пола 
милијарде динара или шестина свих сретстава.

Ломбард je у јаком порасту. Од 57 милиона динара 
на 218 милиона или скоро четвороструко. Прилике на нашем 
тржишту ефеката нису у прошлој години биле такове да би 
оправдавале толики пораст ломбарда.

Међутим то je један ломбард нарочите врсте. Бар у 
свом главном делу. Наша држава у најновије време врши 
многе радове и лиферације уз почек хоноришући их боно- 
вима који доспевају за 1—5 година. Подузећа која имају 
уске везе са великим акционарским банкама, један део тих 
бонова ломбардирају код тих својих банака. Новчани заводи 
с обзиром на ликвидност новчаног тржишта пласирали су 
знатне износе у те бонове. A да постоји могућност реди- 
сконтирања или ломбарда код Народне банке, они би још 
веће износе пласирали у државне бонове.

Праштедионица имала je концем 1930. године лом- 
бардираних државних бонова за 60 милиона дкнара. To су 
бонови властитог индустријског концерна, у првом реду 
Бродске творнице вагона које су они примили за државне 
лиферације и пласирали код Праштедионице.

Ломбардирање државних бонова равнатељство Прве 
хрватске штедионице оправдава тиме „јер предстоји до- 
ношење закона о банкама, у којему je предвиђено, да банке 
и^ају становити проценат свошх сретстава инвестирати у 
државне папире“. По томе ће Праштедионица, кад тај закои 
ступи на снагу, бити у положају, да покаже да je тим про- 
писима већ удовољила. Ми на овом месту не мислимо ула- 
зити у критику новог закона о банкама, јер још није познат 
ии у главним цртама. Тиме што наш највећи уложни завод 
6рз даљњега усваја идеју да становити проценат уложака 
има бити пласиран у државне папире много ће олакшати 
надлежним (ћакторима да то и проведу. Како je ломбард по- 
растао за 150 милиона динара, a ломбард бонова износи 60 
милиона, то значи да je сем бонова ломбардирано још 90 

. милиона динара, од чега je лако могућно један део комунал- 
них обвезница.

Дужници у текућим рачунима су опали sa неких 40 
милиона динара. To су контокорентни послови, у првом реду 
са афилираним индустријским подузећима na je добро да 
дужници нису више у порасту. Извесна резервисаност од- 
говара данашњим привредним приликама.

Хипотеке су порасле за 10 милиона динара. Кад буде 
решено питање пласирања хипотекарних обвезница a  то he 
бити no извршеној стабилизацији динара, могућност за пла- 
сирање хипотекарних обвезница биће повол>на. Онда ће и ан- 
гажмани ове пословне гране ићи у стотине милиона. Хипо- 
текарни и комунални посао Прве хрватске штедионице иг- 
раће једног дана исту ону улогу коју je играо пре рата.

Збир активних кредитних операција Прве хрватске 
штедионице износи кондем прошле године преко две



милијарде динара, док исте код Народие банке не износе 
hü милијарду и no. Hpeita томе у кредитирању наше при- 
вредне делатности улога je ГЗраштедиониде далеко већа 
него Народне банке. A и ломбардни посао Праштедионице 
прелази ту пословну грану Народне банке.

Према извештају Народне банке дознаке наших еми- 
граната износиле су прошле године 739 милиона динара, 
према 887 милиона у 1929. години или за 148 милиона ди- 
нара мање. Преко Прве хрватске штедионице дошло je про- 
шле године емигрантских дознака за 475 милиона динара или 
за 50 милиона динара више него у 1929. години. To значи да 
не само преко половине емигрантских дознака долази преко 
Праштедионице него да њезина улога у тој пословној грани 
знатно расте и да добива доминантни положај. Поверење 
које се има у ГТраштедионицу одразује се ето и на еми- 
грантским дознакама.

Чисти добитак без преноса износи 16.6 милиона ди- 
нара или за 200 хиљада више него 1929. године. Получени 
добитак после обилне дотације резервном фонду и преноса 
одТ .4  милиона на нови рачун омогућава исплату дивиденде 
од 16% као и прошлих година.

Рачун губитка и добитка за последње 4 године овако 
изгледа :

Приходи 1930. г. 1929. r. 1928. г. 1927. г.
у хиљадама динара 

Камате 47.9 48.1 27.4 33.5
Добитак филијала 

и провидба 35.5 32.5 45.6 43.1
ГТриход од кућа 6.5 5.7 4.8 4.5

Расходи
Камати 42.6 36.4 30.2 32.4
Порези и прирези 5.2 ' 6.1 5.0 4.5
Плате 16.4 16.9 16.5 16.8
Управни трошкови 6.3 5.2 5.4 5.4
Отписи 2.9 5.3 4.4 5.0
Чисти добитак 16.6 16.4 16.3 16.8

Рачун губитка и добитка не пружа потпуну слику. 
Приходи и расходи филијала нису детаљно изложени. To се 
већ види и no томе што су издатци на каматама исказани 
за 42 милиона динара што je немогуће код уложака од 2 
милијарде динара јер би то значило да Праштедионица плаћа 
само 2%  камата на улошке. У рачуну добитка и губитка 
исказан je само коначни добитак, односно губитак поједине 
филијале и то заједно са провидбом, тако да мањка прави 
преглед. У рачуну губитка и добитка изнесени подаци од- 
носе се само на пословање централе. To се види и no от- 
писима који су исказани само са 2.8 милиона иако су стварно 
износили 5,3 милиона, јер на отписе филијала отпада 2,5 
милиона.

Приходи на каматама централе износили су 1929. го- 
дине 48.1 милион a расходи 36.4 милиона пак je no томе ре- 
зултирао активни салдо од скоро 12 милиона. 1930 године 
приходи на каматама износили су 47.9 милиона a расходи 
42.6 милиона пак je no томе активни салдо износио само 6 
милиона. Добитак филијала дотично провидба били су већи 
за преко 3 милиона и то у првом реду услед провизије код 
комуналних зајмова. Издаци на порезу били су sa 1 милион 
мањи, приходи од кућа 1 милион већи a како су и отписи 
смањени за преко 2 милиона пословни je резултат 1930 го- 
дине ипак повољнији од резултата 1929 године.

Под крај прошле године јаче je снижен каматњак на 
улошке. Сада се спрема поновно снижење. У извештају се 
наглашава да he се ресултат снижења уложног каматњака 
осетити тек у биланди за 1931. годину.

HRVATSKA BANKA D. D. — ZAGREB*) .
Ukupna suma bilance Hrvatske, banke ,per 31. decembra 

1931. godine izkazana je sa 440 miliona dinara. M eđutim , kad 
odbijemo pozicije koje se nalaze u istom iznosu u aktivi i pav 
sivi i koje samo mogu značiti eventualne obaveze, dotično koje 
sa bilancom u užem smislu reći nemaju, ništa zajedničkoga, 
ukupna bilanca iznosi nešto oko 290 miliona dinara. Dionička 
društva sa područja, austrijskog, mađarskog i hrvatskog trgo
vačkog prava u svoju bilancu, bar ne u glavnu kolonu, ne una
šaju pozicije, kao „garancije” „Vjerovnici u efektima u pologu” 
ili „Vjerovnici po mjenicama u pologu”.

Kad smo pročistili bilancu ođ onih pozicija, koje u bilan
cama prečanskih novčanih zavoda ne nalazimo i kad smo p.o 
tome stvorili podlogu da možemo vršiti upoređenja sa bilan
cama drugih zavoda, našii smo da Hrvatska banka bilanđra. 
sa 290 miliona dinara. Po tome ona bi po volumenu svoje; bi
lance dolazila u red naših većih zavoda. Međutim, i to moramo: 
naglasiti* njezina je uloga n a  našem novčanom tržištu mnoga 
veća nego što to izgleda po bilanci. Prvo što ona pored filijala 
na Sušaku koja baš nema bog zna koliko, posla, čitavo poslo
vanje koncentrira na jednom mestu pa po tome iznos od. skoro, 
300 miliona dinara dolazi jače do izražaja. Drugo što .joj. njeaq 
jako zaleđe na Banca Commerciale italiana daje jednu naročitu 
poziciju. A treće je van svake sumnje da je upravo. Hrvatska 
banka bila onaj zavod koja je ponudama jeftinijih kredita naj
više doprinela da je kam atna stopa na zagrebačkom tržištu u 
poslednje dve godine u konstantnom opadanju.

Ukupna bilanca Hrvatske banke 'iznosila je bez pro i 
kontrastavaka 120 miliona dinara. Koncem 1929, godine ukupna 
suma bilance iznosi nešto .bko 250 miliona dinara ili dvostruko 
od iznosa krajem 1928. godine. Koncem 1930. godine ukupna 
bilanca iznosi oko 290 miliona dinara. Porast u 1930. godini 
iznosi samo 50 miliona prema nešta preko 100 miliona u 1920. 
godini. Budući da su Hrvatskoj banci, s obzirom na visku, vezu 
koju podržava sa Banca Commerciale italiana, stajala 4 prošle 
godine na raspoloženje znatna sretstva, to se uspoređenje razvit
ka poslova ima u prvom redu pripisati intenciji zavoda, da viae 
ne forsira sa poslovima u onoj meri, kao što je to bilo u 1929, 
godini. Osim sušačke filijale, nove filijale nisu osnovane. Imalo 
se je u vidu osnivanje nekoliko filijala, u prvom redu u Beogradu. 
Ali razvitak privrednih odnošaja uslovio je izvesmt rezerviranoši 
tako, da se sa otvaranjem novih filijala, ako do toga uopšte dođe, 
mora još neko vreme pričekati.

Bilanca za poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1930. 1929. 1928. 1927.

36.374
1.812

54.089
189.125

6.312

33.302
2.233

34.564
163.226

6.194

13.204 6.006
5.557 1.272

21.886 2.112

70.336 19.880
5.483 5.432

Blagajna 
Efekti 
Mjenice 
Dužnici 
Nekretnine 

Pasiva
Glavnica 20.000
Reserve 2.860
Ulošci 130.359
Vjerovnici u stranoj valuti '

valuti 132.457 82.606 —
Dobitak (bez prenosa) 287 183 20 116

Prošle godine Hrvatska banka plasirala je oko 50 mili
ona dinara novih kredita. To je s obzirom na privredne prilike 
za prošlu godinu jedan znatan iznos. Od tih 50 miliona dinara 
otpada 20 miliona na eskont menica koji sada iznaša 54 miliona 
dinara. U tekućim računima plasirano je 26 miliona dinara novih 
kredita. Potraživanja na tim računima su za preko tri puta veća

20.000
2.842

130.681

20.000 20.000
2.830 2.810

91.562 11.643

*) Za 1929. g. bilans je analiziran u dodatku „Nar. Blago
stanja od 21. juna 1930. g. br. 25, str. 113, a za 1928. g. u broju
31, str. 571, od 7. septembra 1929. god.
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od eskonta menica. To je karakteristika novčanih zavoda koji 
rade sa većim i jačim komitentima. Menica je kod nas u pre
težnom broju seljačkog porekla ili slabijih privrednika, i igra 
važniju ulogu kod manjih provincijskih zavoda, nego kod za
voda koji imaju razgranatu mrežu filijala.

Efekti su opali za skoro pola miliona dinara. To mora da 
je puki slučaj. Hrvatska banka igra na zagrebačkoj a u naj
novije vreme i na beogradskoj berzi znatnu ulogu. Ona vrši znat
ne reporne poslove u Ratnoj šteti. A i kod trgovanja sa našim 
dolarskim papirima ona igra dominantnu ulogu. Zaključci od 
nekoliko desetaka hiljada dolara nisu za nju ništa naročito.

Hrvatska banka plasirala je prošle godine novih kredita 
za skoro 50 miliona dinara. Sada da vidimo od kuda joj taj iz
nos. Vlastita sretstva ostala su ista. Ulošci na knjižice i po te
kućim računima ostali su na istom nivou. Zato su verovnici u 
stranoj valuti porasli za 50 miliona dinara. To znači da tih 
50 miliona dinara novih kredita potiče iz inostranstva. Oslonom 
na Banca Commerciale Italiana, Hrvatska banka uživa znatne 
kredite na novčanim tržištima koja imaju niži kamatnjak nego 
što je kod nas. Uzimanjem kredita na strani i njihovom podelom 
u našoj privredi, ona iskorišćava razliku u kam atnjaku kod nas 
i na strani. Međutim takovi poslovi skopčani su sa izvesnim ri
zikom. Naime ako se krediti koji se dobivaju u stranim valu
tam a podeljuju u dinarima, riziko zna biti znatan, mnogo veći 
nego što je razlika na kamatama. Po izvršenoj zakonskoj sta
bilizaciji dinara, kad ti valutam i riziki budu svedeni na mini
mum, moći će Hrvatska banka da razvije mnogo veću delatnost 
nego sada. Jer onda će mirne duše moći valutam i riziko da 
sama preuzme i da podeljuje samo dinarske kredite, m akar se 
ona zadužila u funtama, francima ili lirama.

Svakako je interesantna konstatacija da je Hrvatska 
banka krajem prošle godine dala našoj privredi kredit od preko 
130 miliona dinara, povučenog sa strane. To je povoljno delovalo 
i na deviznu zalihu.

Račun gubitka d dobitka ovako izgleda:
Prihodi 1930. 1929. 1928. 1927.

u hiljadama dinara
Prenos 433 296 281 187
Kamata i providba 5.330 3.893 1.446 1.183
Devize, valute,

efekti 2.465 2.164 786 532
Rashodi

Upravni troškovi 2.213 1.427 808 1.423
Piata 3.991 2.902 1.205 —
Porezi 547 337 198 164
Otpisi 757 1.208
Dobitak 720 479 301 313

Prihodi od kam ata znatno su porasli što je u vezi sa pro-
širenjem poslova. Isto je tako veći dobitak i na devizama i 
efektima. Upravni troškovi isto su u porastu. Beriva za jedan 
milion dinara. Naglo proširenje zavoda tražilo je nameštenje 
novih sila. č isti dobitak kreće se u čednim granicama. Budući da 
je gro akcija u rukama Banca Commerciale Italiana, to neplaća
nje dividende nema naročitog značenja. Akcije i u prkos toga ne 
padaju ispod nominale.

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA, BEOGRAD*)
Beogradska trgovačka banka dolazi u red retkih beograd

skih banaka, koje su u 1930. godini povećale bilansnu sumu. 
Znači, da je i volumen poslova kod nje veći no što je bio u
1929. godini. Kod većine banaka primećujemo u 1930. godini 
izvesno smanjenje volumena poslova i to kao posledicu pri
vredne depresije. Te pojave kod Beogradske trgovačke banke

*) Za 1929. g. bilans je analiziran u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 15. febr. 1930. g., br. 7, str. 33, a za 1928. g. 
u 3. broju od 23. febr. 1929. g., str. 40.

nema. Zbir njezine bilanse je porastao prema 1929. godini ža 
preko 20 miliona dinara i iznosi 146,4 miliona.

P o  uvedenom starom običaju Beogradska trgovačka 
banka u svome izveštaju za 1930. godinu i ovoga puta opširno 
se bavi prikazom privredne situacije. Mi smatramo, da 
može ova praksa biti veoma interesantna i instruktivna, ali bi 
za poslovni svet pa i nas bilo od većeg interesa, kad bi banka 
posvećivala malo više mesta izveštaju o svome radu; o tome 
ona nam daje i suviše lapidarne informacije. U oceni opšte pri
vredne situacije u izveštaju se pominje i rad banaka, koji s ob
zirom na pomenute prilike nije mogao biti uspešan. U toliko 
simpatičnija je činjenica, koju čitamo malo niže, da su se po
slovi Beogradske trgovačke banke u prošloj godini normalno 
razvijali. Ističe se, da su cifre biiansa potpuno realne, da su svi 
stavovi najopreznije i najstrožije censurisani i t. d.

Iz kratkog izveštaja Beogradske trgovačke banke ipak 
čitamo veoma interesantne podatke.

Ona podvlači, da je kamatnu stopu po aktivnim i pasiv
nim poslovima znatno spustila: po aktivnim za 3—6%, a po pa
sivnim za 1—2% godišnje. To su u većoj ili manjoj meri ura
dile i sve ostale banke. Takođe je interesantan pasus u kome se 
spominje jaka konkurencija, koju trpe naši novčani zavodi od 
povlašćenih novčanih ustanova, jer se one bave skoro istom vr
stom poslova, ali ne plaćaju na svoj rad ni porez ni ostale javne 
dažbine.

Razvoj bančinih poslova u toku poslednjih godina naj
bolje nam pokazuje donja tablica, u kojoj upoređujemo glavne 
bilansne pozicije za četiri poslednje godine. Iz tog upoređenja 
vidimo razvoj koji je banka imala u toku 1930. godine. 
Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravtsanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 

u hiljadama dinara
1930.

Blagajna 2.195 2.718 1.073 1.770
žiro kod Nar. banke 2.134 1.051 1.691 81
Gotovina kod banaka 487 680 2.179 145
Menice 14.132 13.490 18.842 18.723
Zaloge 2.948 1.481 3.058 2.580
Likv. banka 287 287 — —
Tekući računi 18.080 15.325 12.333 19.586
Str. korespondenti — 241 9 —
Vredn. rez. fonda 3.500 3.600 4.740 4.740
Hartije od vredn. 7.860 11.227 20.993 23.484
Nepokretnosti

Pasiva
2.544 2.544 2.414 2.400

Glavnica 6.000 9.000 12.000 12.000
Fondovi 6.450 7.157 7.868 8.427
Bančin fond za čin. 80 90 100 100
Razl. na kursu hart, od vred, — — 2.510 2.604
Ulozi 21.908 25.875 27.763 27.981
Žiro računi 7.742 6.804 7.246 8.492
Str. korespondenti 38 — — 109
Lombard 329 329 329 329
Reeskont kod Nar. banke 7.502 620 5.669 11.093
Reesk. kod drž. Hip. b. 1.955 — — —
Dividenda 1.080 1.620 1.800 1.500

18% 18% 15% 121/2%
iGlavnica je u toku poslednjih četiri godina dva puta po

višena i to u 1928. i 1929. godini. Ona je 1927. godine iznosila
6 miliona te je 1928. god. povišena na 9 miliona, a 1929. godine 
na 12 miliona dinara. Ako uzmemo u obzir, da je Beogradska 
trgovačka banka 1911. godine, dakle pre 20 godina, povisila 
glavnicu od milion na 2 miliona predratnih dinara, onda izlazi,
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da danas, vodeći računa o promenjenoj kursnoj vrednosti di
nara, još uvek nije dostigla ranije visine. Godine 1928. nomi
nala akcije povišena je od 100 na 200 dinara tako da je danas 
podeljena glavnica na 60.000 akcija po nominalnoj vrednosti 
od 200 dinara. Beogradska trgovačka banka ima staru i dobru 
praksu da svoje rezervne fondove svake godine u veoma izdaš
noj meri dotira. Tako su rezervni fondovi, koji su 1927. godine 
iznosili još 6,45 miliona dinara, u 1930. godini porasli na 8,42 
miliona dinara. Bančin fond za činovnike popeo se od 80.000 na
100.000 dinara. Sem toga banka iskazuje 1929. godine i fond 
za razliku na kursu hartija od vrednosti u visini od 2,5 miliona 
dinara. 1930. godine taj se fond povećava na 2,6 miliona dinara.

Prema tome, svi fondovi zajedno iznose preko 11 mi
liona dinara. Ako uzmemo u obzir da glavnica iznosi 12 miliona 
dinara, onda dostižu fondovi bančim preko 90% njezine glav
nice; a njezina sopstvena sredstva 23 miliona dinara. Prema 
1927. godini to je povećanje od preko 11 miliona dinara. Ulozi 
na štednju u stalnom su porastu: od 21,9 miliona u 1927. godini 
porasli su u 1928. godini na 25,8 miliona, a u 1929. god. na 27,7 
miliona dinara. U poslednjoj godini porast je nešto sporiji* što 
je analogno privrednoj situaciji a drugo zbog znatnog 
spuštanja kam atne stope. I taj mali porast, koji vidimo 
u 1930. godini od nešto preko 200.000 dinara, smatramo kao 
veoma povoljan znak, jer je veliki deo srbijanskih novčanih za
voda pokazivao u poslednjoj godini opadanje uloga na štednju. 
Sem uloga na štednju Trgovačka banka iskazuje još i račun, 
koji nosi ime „žiro račun i tekući računi”. Mi smo prilikom ana
liziranja bilansa za 1929. pa i za 1928. godinu kritikovali način 
vođenja tog računa i objasnili razliku, koja postoji međ jednim 
i drugim računom. Ova je pozicija, prema poslednjim trima go
dinama, u porastu i ako još nije dostigla onu visinu koju je 
imala u 1926. godini, kada je bila rekordna. Potraživanja stra
nih korespodenata koja u 1928. i 1929. godini nisu iskazana, 
pojavila su se u 1930. godini sa neznatnim iznosom od 109.000 
hiljada dinara. Od svih tuđih sredstava kretanje reeskonta kod 
Narodne banke pokazuje najinteresantniju sliku; od 7,5 miliona, 
koliko je iznosio 1927. godine, smanjen je na 620.000 dinara u 
1928 .godini. To je bilo u doba kad se banka gušila u novcu. 
U 1929. godini reeskont je povećan na 5,6 miliona, a u 1930. 
godini porastao je za preko 100% na 11 miliona dinara. Re
eskont kod Državne hipotekarne banke, koji je 1927. godine iz
nosio 1,95 miliona dinara, u narednim godinama više nije is
kazan. Iz gornje tablice možemo videti, da su strana sredstva, 
kojima banka raspolaže, u 1927. godini iznosila 39,4 miliona di
nara. U 1928. godini ona su se smanjila na 33,6 miliona, ali su 
u 1929. godini porasla na 41 milion dinara; u poslednjoj 1930. 
godini povećana su za 7 miliona i iznose 48 miliona dinara.

Odnos sopstvenih i tuđih sredstava veoma je povoljan: 
relacija je 1 :2 . A ukupna sredstva, kojima banka raspolaže iz
nose preko 72 miliona dinara.

Plasm an tih sredstava pokazuje nam bančina aktiva. 
Najveća pozicija u bančinoj aktivi su hartije od vrednosti, koje 
iznose 23,48 miliona dinara. Povećanje te pozicije išlo je van- 
rednim tempom; ako pogledamo gornju tablicu, onda vidimo, 
da su još pre 4 godine iznosile 7,8 miliona a krajem 1930. go
dine već tri puta više. 1928. godine hartije od vrednosti bile su 
treća najveća pozicija, a bile su za polovinu manje no što su 
krajem 1930. godine; 1929. godine one su porasle na 21 milion 
i zauzimaju prvo mesto u aktivi; to su mesto održale i u 1930. 
godini.

I kod ove pozicije mi smo već dva puta stavili svoje pri- 
međbe. Kazali smo, da bi se s obzirom na visinu te pozicije u 
godišnjem izveštaju morala podneti jedna mala specifikacija tih 
papira, kako bi svi akcionari pa i cela javnost mogla da ceni — 
bar od prilike, njihov bonitet. Baš kod hartija od vrednosti mo
gućna je velika razlika između efektivne vrednosti i one koja 
se pokazuje u bilansu.

U analizi bilansa za Ì928. i 1929. godinu kazali smo, 
da je Beogradska trgovačka banka plasirala jedan veliki deo

svog obrtnog kapitala u hartije od vrednosti, u koje se inače 
plasiraju samo gotovine raznih fondova. U tome je možda ona 
prošle i pretprošle godine bila pionir; danas vidimo, a naročito 
kod posmatranja bilansa za 1930. godinu ostalih novčanih za
voda, da su one tom primeru u veliko sledile. To je jedan tipi
čan pojav za vreme privredne depresije, odnosno za prelazno 
stanje u kome se nalazimo. Da Beogradska trgovačka banka u 
1930. godini nije povečala još i razne kredite, naročito po te
kućim računima, mi bismo mogli konstatovati, da je ona te 
godine postala rentijer. Prema dobivenim autentičnim informa
cijama, Beogradska trgovačka banka raspolaže hartijama od 
vrednosti, koje su prvoklasne i pupilarno sigurne. One su za 
akcionara i ulagača vanredno obezbeđenje. Nama izgleda da će 
Beogradska trgovačka banka tom svojom politikom da se raz-' 
vije u tipičan depozitni zavod. Ona će i u tom pogledu biti prva.

Krediti dati na meniče bili su 1927., 1928. i 1929. godine 
druga najveća pozicija u bančinoj aktivi. Oni su se u 1928. go
dini prema 1927. snizili za oko 600.000, ali su u 1929. godini 
porasli na 18,8 miliona dinara. U 1930. godini sniženi su za oko
100.000 dinara, te iznose 18,7 miliona. Ali ova pozicija više nije 
druga, nego treća. Na njezino mesto došli su krediti, dati po te
kućim računima, koji iznose 19,5 miliona dinara. Sve od 1927. 
godine pa na ovamo, imali smo kod tih kredita opadanje od 18 
miliona u 1927. godini na 15,3 miliona u 1928. i na 12,3 miliona 
u 1929. godini. To je značilo da je banka likvidirala razne svoje 
angažmane, odnosno bežala od njih. U 1930. godini povećan je 
iznos za 7 miliona dinara. U tu poziciju je verovatno ubrojen i 
zajam, koji je u toku 1930. godine odobrila Beogradska trgo
vačka banka Beogradskoj Opštini a и visini od 3 miliona di
nara (kao deo opštinskog zajma od 75 miliona dinara, koji je 
Beogradska opština sklopila sa beogradskim bankama).

Krediti dati na ime zaloga (pre svega na hartije od vred
nosti) u 1930. godini smanjeni su za oko 500.000 dinara, a iz
nose 2,5 miliona. Iskazana vrednost rezervnog fonda neprome- 
njena je u 1929. godini i iznosi 4,7 miliona. Bančine ne- 
pokretnosti su u bilansu, posle otpisa iskazane sa 2,4 miliona; 
u te nepokretnosti pre svega se ubraja bančina palata, i svako 
zna da se u toj poziciji kriju velike tihe rezerve bančine. Na-' 
meštaj je otpisan u celosti a iskazan sa  jednim dinarom.

Bruto dobit iznosi u 1930. godini 6,6 miliona dinara, te je 
prema 1929. god. smanjena za 400.000 dinara. To se objašnjava 
smanjenim prihodima od kam ata i provizija. Dubiozna potraži
vanja, koja su u 1929. godini otpisana za 315.000 dinara, iznose 
u ovoj godini 100.000 dinara.

Čista dobit iznosi 2,14 miliona dinara. Od toga otpada na 
dividendu 1,5 miliona dinara prema 1,8 miliona u 1929. godini, 
što čini po akciji za 1929. godinu 15%, a za 1930. godinu 12,5%.

Uprava Beogradske trgovačke banke sastavljena je od 
sledeće g. g.: Pretsednik: Stevan J. Jovanović-Resavac trgovac; 
potpretsednik: Dobra S. Petković, advokat; Tanasije Zdravko- 
vić trgovac, Dimitrije Mirković izvoznik, Mladen I. Obradović 
trgovac, Pavle J. Matić trgovac, Dobrivoje T. Lazarević trgo
vac; direktor: Dimitrije Bogojević; a nadzorni odbor: pretsed
nik: Tom a Radenković trgovac, potpretsednik: Franja Bajloni 
industrijalac; Milan Parivodić direktor Narodne banke, Aron 
Alkalaj gl. sekretar Drž. hip. banke, Žika S. Popović trgovac.

FABRIKA SAPUNA „MERIMA” D. D. — KRUŠEVAC*)

; Među našim industrijskim preduzećima, fabrika sapuna 
„Merima” gotovo je prva Objavila svoje završne račune kao i 
izveštaj o radu u 1930. godini. Ona je već 22. februara održala 
svoj godišnji zbor akcionara. Pošto smatramo, da su privredne 
prilike ili bolje rečeno privredne neprilike i njihove posledice

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran ü dodatku „Na
rodnog Blagostanja” broj 41, strana 177, od 11. oktobra 1930,
godine,
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na naš privredni život više manje poznate, to sa velikim inte
resom pa čak i sa izvesnom zebnjom očekujemo objavu završnih 
računa iz kojih se može videti, kako su pojedina preduzeća pro
šla kroz 1930. godinu.

U tom pogledu, izveštaj „Merime” prijatno nas je iznena
dio. Doduše: iz njega se čita depresija i stagnacija, koja je obu
hvatila sve industrijske grane a ponaosob i našu hemijsku in
dustrije. To je posve neizbežno. Ton, u kome je pisan izveštaj 
izrazito je pesimističan ,što ga u mnogome odvaja od izveštaja 
objavljenih prošlih godina. To je svakako dokaz, da je uprava u 
punoj meri svesna teških prilika; a istovremeno čitamo, da je 
ona umela, da se blagovremeno prilagodi novoj situaciji. Obrt u
1930. godini nešto je opao prem a ranijim godinama; i to je po
java sa kojom smo računali. AM, a to je od velike važnosti, nigde 
se ne spominja, da je opao i volumen poslova. Obrt u 1930. go
dini manji je zbog toga što je preduzeće, vodeći računa o sma
njenoj kupovnoj moći konzumenata, blagovremeno snizilo cene 
svojih proizvoda. Uprava podvlači, da je prodaja teško vršena a 
da se je još teže naplaćivalo potraživanja i da su kao posledice 
toga porasli i dubiozi. Sve su to tipični znaci za 1930. godinu 
i teško da uopšte postoji preduzeće, koje je ove nedostatke mo
glo da izbegne.

Međutim, iz izveštaja upravnog odbora čitamo još i druge 
činjenice, koje bacaju naročito povoljno svetio na „Merimu”. 
T u  se skromno nabraja, da je u prošloj godini kvalitet proiz
vodnje znatno popravljen, da su troškovi fabrikacije — svakako 
pomoću tehničke racionalizacije — znatno smanjeni a da se pri 
tome nije diralo ni nadnice ni plate. Sumnjamo, da ćemo slične 
konstatacije moći čitati kod više industrijskih preduzeća. U tome 
i leži pre.imućstvo „Merime”, u tome leži njezina rezervna snaga, 
pomoću koje je uprava uprkos spuštenih cena i t. d. 
mogla da iskaže veću dobit no u ma kojoj od ranijih godina.

Opadanjp kupovne snage širokih slojeva imalo je porazno 
dejstvo na hemijsku industriju. U istoj meri na industriju ve- 
štačkih gnojiva, kao i na onu sapuna. Sapun je prvoklasni ar- 
tikal potrošnje u masi. Ali, ako opadne potrošačka snaga, onda 
se odmah smanji i kupovina sapuna, jer se naročito u seljačkim 
gazdinstvima, pristupa domaćoj proizvodnji, i ako je ona kvalita
tivno mnogo slabija. Kod nas se ceni godišnja potrošnja sapuna 
na glavu stanovnika sa oko 1.3 kg, dok iznosi na primer u Ne- 
mačkoj preko 5 kg, a u Engleskoj 7 kg. Od toga pak otpada u 
našoj državi najmanje 1/3 na kućnu proizvodnju, koja je naro
čito važna u Slavoniji i Vojvodini; osim toga imamo još i kra
jeve gde se umesto sapuna upotrebljava ceđ i pepeo. Pove
ćana potrošnja sapuna neće zavisiti jedino od blagostanja sta
novništva već i od njihovog opšteg kulturnog stepena.

Prema tome, naše fabrike sapuna očekuje još široko polje 
rada. Poznato je, da postoji kod nas osim već pomenute do
maće, kućne proizvodnje preko sto većih ili manjih preduzeća. 
Proces koncentracije i racionalizacije pak će i ovde vremenom 
učiniti svoje i mala, neracionalna preduzeća neće moći konku- 
risati preduzećima, kao što je to „Merima” . Ona je najveće sr
bijansko preduzeće te vrste, sa skoro stogodišnjom praksom i 
iskustvom, a pri tome ono raspolaže najmodernijim uređenjem, 
koje joj dozvoljava, sem proizvodnje običnih sapuna i najfinijih 
toaletnih sapuna, još i fabrikaciju parfimerija i kosmetičkih ar
tikala.

Kao akcionarsko društvo „Merima” je osnovana 1927. 
godine preuzimanjem fabrike sapuna „Merima” firme Đurković, 
Ristić i Kompanija u Kruševcu, sa glavnicom od 10 miliona di
nara. Glavnica je podeljena na 100.Q00 akcija à  100 dinara no
minalne vrednosti, od čega je u preduzeće uneseno 95.000 ak
cija kao apor kod pretvaranja u akcionarsko društvo; tom pri
likom izvedena je i potpuna reorganizacija i modernizacija.

to r n ja  tablica nam pokazuje, kako su se kretale glavne
bilansne pozicije preduzeća u toku poslednjih četiri godina. Do
vijamo sledeću sliku;

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Gotovina 81 237 234 145
Hartije od vrednosti 240 245 167 190
Dužnici 5.005 4.962 6.010 6.291
Nekretnine 4.773 3.400 3.277 2.500
Mašine 2.330 2.165 1.975 1.777
Nameštaj, alat i pribor 800 574 609 498
Fabrikacija:

sirovine 725 1.962 1.653 1.356
materijal 320 277 300 330

Polufabrikati 1.383 2.249 2.018 2.223
Laboratorijum 520 464 281 289
Kartonaža 909 686 625 543
Gotova roba 1.220 1.082 702 1.081
Kozmetičko odelenje:

materijal — 330 1.112 1.485
gotova roba — — 141 128

Obveze u stranoj moneti 764 193 124 — -

Razne osobe 202 — . 6 1
Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Menice:

domaće 2.641 2.000 3.000 4.000
strane 1.250 2.220 2.159 1.763

Tekući računi 5.330 4.214 3.013 1.775
Obaveze u stranoj moneti — — — . 294
Rezervni fondovi 20 44 114 209
Dubioza:

otpisano 561 317 379 662
naplaćeno — 37 116 80

Zbir računa izravnanja 28.191 25.596 21.980 23.184
Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Reiiski troškovi i porez 1.599 1.962 2.780 2.298
Amortizacija 904 1.678 459 1.146
Čista dobit 100 120 670 895

Prihodi
Dobit na robi 1.868 2.372 2.616 2.906
Razlika na kursu i razni prih. 1.458 1.761 1.299 2.023
Zbir prihoda 3.327 4.148 4.290 5.010
Dividenda — .— ■ 6% 8%

Ono što je za nas od naročite važnosti, to je razvoj pre
duzeća odnosno glavnih bilansnih pozicija u toku poslednje 1930. 
godine. Glavnica je ostala nepromenjena, a rezerve su u snaž
nom porastu; u toku poslednji četiri godina porasla su na 209 
hiljada dinara, od toga za skoro polovinu u 1930. godinu. Tuđa 
sredstva, naime menice i tekući računi, pokazuju tendenciju 
smanjenja. Naročito tekući računi poverioca, koji su od 5.33 mi
liona u 1927. godini do kraja 1930. godine smanjeni na 1.77 mi
liona dinara (manji su dakle za 3.56 miliona dinara), a me- 
nična pasiva porasla je od 3.89 miliona na 5.76 miliona dinara 
(porast za ove četiri poslednje godine iznosi 1.87 miliona). Iz 
ovoga dakle izlazi, da su tuđa sredstva u 1930. godini za 1.69 
miliona manja no u 1927. godini. To je jedan veoma povoljan 
znak. Ta izvršena promena u strukturi tuđih sredstava veoma je 
karakteristična i važna po samo preduzeće: menice su krediti 
Narodne banke, a dugovanja po tekućim računima krediti ne
kih privatnih novčanih ustanova i šestorice akcionara —  koji 
su « međuvremenu bili isplaćeni. To drugim rečima znači, 4a
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se je fabrika „Merima” oprostila kredita (mnogo skupljih) kod 
privatnih novčanih zavoda i da se u sve većoj meri služi kredi
tom Narodne banke, koji je svakako jeftiniji.

Kod „Merime” postoji još jedan specijalitet, koji se ne 
može dovoljno pohvaliti. Sve instalacije, nepokretnosti, roba, 
polufabrikati, mašine i t. d. izvršene su vlastitim sredstvima, 
tako da se tuđim sredstvima finansiraju jedino dužnici fabrike.

Ako pogledamo bilansiranu vrednost nekretnina, mašina, 
nameštaja, alata i pribora, laboratoriuma i kartonaže, onda pri- 
mećujemo, da se je ona prema 1927. godini smanjila od 9.4 mi
liona na 5.59 miliona dinara — kao posledica snažnog otpisi
vanja. Tome na suprot pak je porasla iskazana vrednost siro
vina, materiata, polufabrikata i gotove robe od 3.64 miliona u
1927. na 6.47 miliona u 1930. godini — pre svega zbog kozme
tičkog odelenja, koje je osnovano u 1928. godini i zbog većeg 
stoka polufabrikata.

Dužnici su prema 1927. godini porasli u 1930. godini za
1.3 miliona dinara, a prema 1929. za nepunih 300 hiljada. To je 
relativno veoma malo i dokazuje, da je preduzeće u pogledu 
kreditiranja veoma rigorozno. Da iznose dužnici već dve godine 
skoro nepromenjeno nešto preko 6 miliona dinara, dozvoljava 
pomisao, da su to krediti, odobreni stalnim fabričnim komiten- 
tima, koji su poznati i kod kojih je riziko dubioza veoma malen. 
Ali pošto ima „Merima” već po samoj branši veoma mnogo mu
šterija, nepoznatog platežnog kapaciteta, to ona svake godine 
veoma rigorozno otpisuje svako i najmanje sumnjivo potraži
vanje. Tako je u 1930. godini otpisano od dužnika, tekućih ra
čuna i „raznih osoba” svega 662 hiljade dinara, a od već otpi
sanih potraživanja naplaćeno je poslednje godine 80 hiljada di
nara. Za četiri godine tako je otpisano svega 1.9 miliona dinara, 
a naplaćeno 233 hiljade, što čini 13%.

!z računa gubitka i dobitka vidimo, da su u 1930. godini 
znatno smanjeni režijski troškovi. Tako i möra biti u godinama 
privredne depresije. Ušteda na ovim troškovima iznosi 500 hi
ljada dinara, a ukupan iznos je 2.29 miliona dinara. Amortiza
cija nepokretnosti i mašina je u 1930. godini za preko 100% 
veća no u 1929. godini i iznosi 1.14- miliona dinara. I to je veoma 
pravilan, i mudar postupak.

Bruto prihodi iznose u 1930 .godini 5 miliona dinara, te 
su prema 1929. godini za 800 hiljada dinara veći; prema 1927. 
godini porast iznosi skoro 2 miliona dinara.

Čista dobit je iskazana sa 895 hiljada dinara, od čega je 
800 hiljada na raspoloženje akcionara, a 95 hiljada dotiraće se 
rezervnom fondu. Prve dve godine života kao akcionarsko dru
štvo nije plaćena dividenda; postignuta čista je dobit bila upo- 
trebljena u potpunosti za ojačanje fondova. U 1929. godini pri
stupilo se isplati 6% dividende, a uspeh rada u 1930. godini 
omogućio je dividendu, koja je za sadašnje prilike više no od
lična i koja iznosi 8%.

Upravu „Merime” sačinjavaju sledeća gospoda: pretsed- 
nik Ilija P. Mihajlović, potpretsednik Rista Pantić, a članovi su: 
L ju t. P. Mihajlović, Stevan Nikolajević, Vaclav Kužel, Ilija Ran- 
lcić i Aks. S. Martić; u nadzornom odboru nalaze se g. g.: Čeda 
ćović, Svet. Vučković i Milutin Budinović.

ЧЕСКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ*)

Ческословенска банка je на најбољем путу да ое у 
најкраћем времену развије у новчани завод јачих димен- 
зија и да постане финансијска концентрациона тачка че- 
шкословенског живља наше државе. За разлику од неких 
наших већих новчаних завода који се ослањају на велике 
ноцчане институције Чехословачке,, Ческословенска банка 
ослања се једино на чехословачки живаљ, који je стално 
насељен у нашој држави. Према томе њу можемо убрајати 
међу чисто домаће заводе.

*) За 1929. год. биланс je анализиран у додатку „На-
родног Благостања“ од 1. марта 1930. год. број 9. страна 41.,
a за 1928i год. у 45 броју, страна 743 од 14дец. 1929. године.

Ческословенска банка основана je 1921. године у Да- 
рувару, no тамошњим Чехословацима. Затим оснива фкли- 
јалу у Беловару и експозитуру у Херцеговцу. Међутим раз- 
витак послова приморао je банку да се етаблира у Загребу, 
камо je 1929. године пренела и централу. Од доласка у За- 
греб датира и јачи развитак завода.

Прошле године преузет.а je Словенска банка у Шиду, 
и претворена je у филијалу. Тако Чехословенека банка има 
данас већ 4 филијале односно експозитуре.

Ha главној скупштини која je одржана дне 8. марта 
5. тачка дневног реда гласи: „Питање фузије са словачким 
заводима“. Te фузије у начелу су закључене и сада ће се 
порадити на њиховом остварењу. Колико смо информи- 
рани ради се о фузији са следећм новчаним заводима:

а) Сремско-словачка банка у Илоку са филијалом у 
Ердевику ;

б) Ковачичка ратарска банка, Ковачић са филијалама 
у Падина и Словачки Арадац, и

ц) Петровачка штедионица, Петровац, са фнлијалама 
у Пивница, Селенче, Кишац и Нови Сад.

Овим фузијама, Чехословачка банка добиће — у прет- 
пост^вци да се филијале горенаведених завода претворе у 
филијале, дотично експозитуре Чехословенске банке, десет  ̂
нових филијала одкосно експозитура. По броју филијала, 
Чехословенска банка доћи he међу прве наше новчане 
згводе.

Ова три завода са којима би се фузија имала извр- 
шити у скоро време, имају дионичку главницу од 1.950.000 
динара. Њихови улошци износили су концем 1929. године 
нешто преко 25 милиона динара a укупна сума њихових би- 
ланса износила je концем 1929. године динара 36 милиона. 
По томе, no извршеној фузији, можемо очекивати знатан по- 
раст укупне билансе a нарочито уложака. Водећи рачуна о 
природном порасту у билансама чехословенских завода, 
можда већ концем 1930. године укупна сума билансе сви:-: 
завода који ће се окупити око Чехословенске банке изно- 
сиће 100 милиона a улошци којих 70-80 милиона динара.

Укупна сума билансе за 1930. годину износи 52.2 ми- 
лкона динара према 39.4 милиона концем 1929. године. По- 
раст no томе износи 13 милиона динара. Како je v току 1929. 
године преузета Словенска банка у Шиду билансирала кои- 
цем 1929. године са 3.9 милиона то видимо, да главни део 
пораста долази од деловања саме Чехословенске банке a не 
од фузија. Ретко који наш новчани завод показује ове неко- 
лико последњих година тако јак развитак. Биланса од 1930. 
године готово није за успоредити са билансом од пре 4—5 
година.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г,

у хиљадама динара
Благајна 1.113 894 833 886
Новчани заводи 4.387 2.863 2,780 1.972
Валуте и девизе 371 330 176 220
Ефекти 973 234 95 50
Мениде 22.869 13.252 9.699 '7.855
Дужници 20,274 20.802 16.025 13.008

Пасива
Главница 5.000 5.000 2.500 2.500
Резерве 1.129 1.030 506 468
Улошци на књижице 34.469 25.768 20.866 20.177
Веровници 1.524 491 693 289
Добитак 766 394 386 373
Укупна биланса 52.173 39.374 29.611 23.993

Улошци су порасли за скоро 9 милиона динара. Во- 
дећи рачуна о томе да je прошле године преузета Словенска
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банка Шид кондем 1929. године имала уложака за 2.5 ми- 
лиона: ..динара, стварни je пораст уложака око 6.5 милиоиа 
динара. Више него ма које последњих година. Taj кон- 
стантни пораст уложака најбоље показује које позерење 
ужива Ческословенска банка ме.ђу. чехословачким живљем 
наше државе. A и наш елеменат у местима у којима по- 
слује ЧескослоВенска банка поклањају joj све то веће по- 
всреи.е.

Поред уложака порасли су за скоро .2 милиона и 
улошци на тек. рачунима. Укупии пораст поверених срет- 
става износи око l i  милиона, од тога сигурно 8 милиона 
сасма нових сретстава.

Нова сретства пласирана су у првом реду у менице. 
Есконт je порастао за скоро 10 милиона динара. Дужници 
међутим остали су на истом нивоу. Значи да у најновије 
време и Ческословенска банка иде стопама већине завода и 
форсира есконт меница уместо конто-корентног посла. До- 
тично конто-корентни одношај je привилег једног уског 
круга пословних људи, које банка добро гтознаје и у које 
има пуно поверење. Меница je готово једини начин сељачког 
кредита. A с обзиром на филијале, Ческословенска банка 
посвећује нарочиту пажњу и покрићу кредитних потреба 
каше пољопривреде.

Потраживања од новчаних. завода порасла су од 2.9 
килиона на 4.4 милиона динара. To показује ванредни лик- 
видитет завода. A можда и потешкоћа сигурног пласмана у 
есконт и конто-коренте. За ликвидитет говори и чињеница 
да су ефекти порасли од 234 хиљада динара иа 973 хиљаде, 
Ту се радн у првом реду о државним папирима. Опажа се 
код многих завода знатан пораст државних папира.

Чисти je добитак у знатиом порасту. Док je 1929. го- 
дине дионичка главница од 5 милиона била уплаћена тек под 
крај године, na no томе није у тој години могла ни привре- 
ђивати, прошле године она je била у послу читаво време. 
Поред тога пораст пословања услед знатног повишења уло- 
жака морао се je одразити и на пословном успеху макар и 
била тенденција снижења каматне стопе.

Рачун губитка и добитка за последње 4 годиие овако 
изгледа: ;

Приходи 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.
у хиљадама динара

Пренос 21 15 10 10
Камати 2.953 2.178 2.135 213
Провидба 1.610 1.285 1.246 1.154
Разно 125 63 67 86

Губитак
Камати 2.621 2.027 1.977 ------
Управа 1.011 742 767 721
Порез 280 378 328 363
Отписи 33 ---------------- —

Добитак 766 379 376 368
ГТодвостручење чистог добитка омогућава да се на

подвостручену дионичку главницу нсплати иста дивидеида 
као и 1929. године, наиме 12 од сто.

Преузимање Словенске банке у Шиду извршено je 
без повишења главнице Ческословенске банке. Чланови рав- 
натељства дали су у ту сврху потребне акције из своје за- 
лихе. Међутим кад дође до фузије са осталим словачким 
заводима^ повишење дионичке главнице биће неодгодиво. 
С обзиром на развитак пословања као и на могућност глат- 
ког пласирања нових акција које носе 12 од сто повишење 
главнице на 10 милиона биће лако проведљиво.

По извршеној фузији са словачким заводима дунав- 
ске бановине и no извршеном повишењу дионичке главнице 
Чехословенска банка ступа у ред наших средње-већих нов- 
чзних завода.

СЛАВОНСКА АГРАРНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. — ОСИЈЕК*)

Ocuieit лежи у крају у коме доминира земљорадничка 
продукција. Интензивно сточарство, као главио занимање 
сељачког света, почиње тек западно од Осијека, да у крају 
oüo Тзурђевца и Бјеловара дође до свог највећег развитка.

Тиме што лежи Осијек у крају у којем преовладава 
зс-мљорадничка продукција (у првом реду пшеница и куку- 
руз) јаско je да његове привредне прилике нису прошле го- 
дине биле најповољвије. Тешке приллке у којима се налази 
сељаштво ие делују само на сељака, иего и на градове који 
л^Же у храјевима погођеним аграрном кризом.

Град Осијек, свестан да je ослон на пољопривред« 
у данашње доба рискантан, подузима све могуће мере како 
би подигао индустрију. Ни један наш град није до сада то- 
лкко изашао у сусрет новим индустријским подузећима, ко- 
лико управо Осијек. Индустријским подузећима дозвољавају, 
се све иоле могуће повластиде. Ова политика фаворизирања 
индустрије наишла je на леп одзив. У најновије време поди- 
гло се некодико нових фабрика a имале би се подићи још 
неке. Ну проћи he још времеиа док ова форсирана инду- 
стријализација покаже свој утицај на привредну структуру 
Осијека.

Водећи рачуна о развитку привредних прилика јасно 
je да новчани заводи Осијека ке могу прошлу годину убра- 
јати међу повољне године. Јер привредна депресија одра- 
зује се и на новчаним заводима дотично њиховим билан- 
сама. Ako још имамо на уму да Осијек поседује и Градску 
штедионицу која ванредно агилио прикупља улошке на 
штедњу, онда морамо признати, да je веома повољна чиње- 
ница, ако један осјечки завод и за прошлу годину показује 
пораст уложака, дотично укупног збира билансе. Све би- 
лансе. новчаних завода из крајева, у којима доминира ar- 
рарна продукција, показују или стагнацију код уложака или 
чак и опадање. Ретки су случајеви да су улошци у порасту. 
Само оии новчани заводи који су у индустријским, дотично 
сточарским крајевима или који се ослањају на грађанско
становништво, бележе и за прошлу годину знатан nopacij
уложака.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 19.30. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.

у хиљадама динара
Благајна 506 665 782 766
Менице 13.547 12.585 10.205 7.998
Дужници 7.944 8.891 10.188 8.575
Хипотеке ------ 73 214 232
Ефекти 1.888 114 111 151

Пасива
Главнида 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва 3.978 3.923 3.879 3.849
Улошци ‘ 12.297 11.268 11.300 8.141
Веровници 1.893 1.521 772 406
Добитак 638 551 436 287
Укупиа биланса 24.446 22.903 22.081 18.352

Пораст билансе износи 1.5 милиоиа динара према 0.9
милиона у 1929. години. Улошци су порасли за нешто преко 
милион динара или нешто мало више nero у предходној го- 
дини. С обзиром на привредне прилике Осијека и околине 
тај пораст уложака морамо оценити као нарочито повољну 
чкњеницу.

Код активе видимо да je у менице пласирано 1 ми- 
лвон динара више него 1929. године. Тенденцију пораста 
есконта меница примећЈгје се код свих новчаних завода. Ме- 
ђутим код Славонске аграрне штедионице видимо и опа-

*) За 1929. годину биланс je био анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 1. марта 1930. год. број 9 стр. 41,
a за 1928. год. у броју 45. стр. 743, од 14. децембра 1929. год,
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дање дужника за скоро милион динара. Ta се тенденција на- 
ставља већ две године. Сигурно се иде за тиме да се конто- 
корентне кредите замењује меничним. He само што има ме- 
нични кредит ту предност, да je у случају судског поступка, 
процедура много бржа и једноставнија, него се редискон- 
тирањем есконтираних меница може доћи до нових сред- 
става која се онда опет могу пласирати у есконт.

Пада у очи знатан пораст ефеката. Од нешто преко 
100 хиљада динара на скоро 2 милиона. Држимо да су на- 
бављени државни папири. Можда и доларски. Новчани за- 
води пласирали су прошле године знатно већа сретства у 
државне папире него ранијих година. Један део пласира .у- 
државне папире своје резерве. Други опет, нарочито у кра- 
јевима са јефтиним каматњаком скоро више налазе рачуна 
у пласману у државне папире него код улажења у кредитне 
операције.

Чисти добитак поновно, je у порасту. Док други за- 
води ни са знатнијим повећањем пословања не успевају 
да искажу већи добитак, јер je каматна стопа дакас нижа 
него што je била пре 2—3 године, Славонска аграрна ште- 
дионица са сразмерно незнатним повећањем послова иска- 
зује знатно већи добитак.

Рачун добитка и губитка за последње 4 године овако 
изгледа :

Добитак 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. f.
у хиљадама динара

Камати 1.358 669 577 545
Провидба 766 519 488 393

Губитак
Порези 143 243 88 82
Трошкови 703 395 544 565
Камати 650 ---------------- —

Добитак 638 551 436 287

Поједине позиције рачуна губитка и добитка за 1930. 
годину битно се разликују од одговарајућих позиција би- 
лансе за 1929. годину. Међутим рачун губитка и добитка 
био je раније један у неку руку „нето“ рачун губитка и до- 
битка, док je овај за 1930. годину „бруто“. Ранијих година 
камати су исказани само пер садо, док су за прошлу годину 
исказани и као примитак и као издатак. Нето приходи ка- 
мата били би 708 хиљада перма 669 хиљада 1929. године. 
Код трошкова je знатан пораст. Међутим изгледа, да се и 
ту ради о исправнијем начину књижења. Јер прошле године 
ни један новчани завод није повисио своје режијске тро- 
шкове за скоро 100 хиљада динара.

Уиме пореза издано je 100 хиљада динара мање. To je 
и у првом реду деловало на повишење чистог добитка.

Услед повећаног добитка завод je био у стању да ис- 
плати дивиденду од 9 од сто према 8 од сто прошле го- 
дине. Прошле године сигурно je редак број новчаних завода 
који he исплатити већу дивиденду него ранијих година. 
Могу бити задовољни и они који остају при истој диви- 
денди. Славонска аграрна штедионица je у том погледу 
једна пријатна изнимка.
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Slavonska agrarna štedionica dioničarsko društvo
u Osijeku

Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

Aktiva Pasiva

Dinara Dinara
Blagajna 506.C00 92 Dionička glavnica 5.000,000’—

Mjenice 13,547.235 — Pričuvna zaklada*) 3,978,778"52

Dužnici : Mirovinska zaklada 514.137-50

a) naše potraž. kod drugih banaka 4,649.240’13 Ulozi na štednju 12,297.136-17

b) ostali dužnici 3,295.478*08 Vjerovnici 1,893.083-22

Hartije od vrednosti 1,888.046-50 Prenosni račun 121.16Г47

Hartije od vredn. mirovinske zaklade 557.069-50 Garancije 3.000 —

Dužnici za garancije 3 .000'- Čisti dobitak
*) Povišuje se ovogodišnjom dotacijom 

na Din. 4,042.655 85

638.773-25

Ukupno 24,446.070*13 Ukupno 24,44О,070"13

Račun gubitka i dobitka na dan 31. dee. 1930. god.
Gubitak Dobitak

Dinara Dinara
Troškovi : Prenos dobitka iz god. 1929. 11.923-95

a) beriva namještenika 476,680 — Kamate

b) stanarina i upravni troškovi 227.27851 po mjenicama, tekućim računima

Porezi 143,055-71 i efektima 1,358.09832

Kamate Prihodi od ostalih bankovnih poslova 766.657'И

na uloge i po reeskontu 650.891-91

Dobitak 638.773-25

Ukupno 2,136.679’38 Ukupno 2,136.679.38

U P R A V N I  O D B O R  N A D Z O R N I  O D B O R



Hrvatska banka d. d. - Zagreb
Račun izravnanja na dan 31. dee. 1930. god.

Aktiva Pasiva

Dinara Dinara
Gotovina u blagajni i potraživanja Dionička glavnica 20,000.000'-
kod novčanih zavoda 36,374.469-98 Dionička zaklada 2,860.333 51

Vrijednosni papiri 1,812.583-75 Ulošci na knjižice i u tek, računu 130,359.99078
Valute 167.791-83 Vjerovnici u stranoj valuti 132,457.720-60
Eskontni portfelj 54,089.79867 Vjerovnici po inkaso mjenicama 6,382.696-69
Inkasomjenice 5,513.073 24 Garancije 13,254.208-95
Dužnici 189,125.632-33 Vjerovnici po akreditivima 1,274.928"—1
Dužnici po garancijama 13,254.208-95 Vjerovnici po efektima u pologu 75,397.859-38
Akreditivi 1 ,274.928- Vjerovnici po mjenicama u pologu 57,070.600 —
Efekti u pologu 75,397.859-38 Reeskont 614.900*05
Mjenice u pologu 57,070.600'— Dobitak 720.656-51
Nekretnine i namještaj 6,312.948-34

Ukupno 440,393,894-47 Ukupno 440,393,894-47

Račun gubitka i dobitka na dan 31. dee» 1930. god.

Rashodi Prihodi

Dinara Dinara

Upravni trošak 2,213,321-91 Prenos dobitka god. 1929. 433.489’56

Beriva 3,991.615'- Kamati i providba 5,330.966'94

Porezi 547.055-80 Dobitak na devizama, valutama,

Otpisi 757.000 — i ini dohoci 2,465.192'72

Dobitak 720.05651

Ukupno 8,229.649'22 Ukupno 8,229 649 22

U P R A V N I O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R



Československa banka - Zagreb
Račun izravnan ja na dan 31. decembra 1930. god.

Aktiv® Pasiv®

Dinara Dinara
Blagajna Dionička glavnica 5,000.000*—

gotovina 1.113.071-08 Zaklade
valute 103.541*53 pričuvna 1,129.355*31

Ulošci kod novčanih zavoda 4,387'948‘79 mirovinska 83.324*18
Devize 268.049*12 za promjenu vred. valute 13.598-05
Vrijednosni papiri 973.294*48 Ulošci
Mjenice 22.869.075*75 na knjižice 34,469.59282
Dužnici po tekućim računima 20,274.069'71 na tek, računu 7,204.794-64
Nekretnine 627.279 66 Vjerovnici 1,524.314-78
Inventar 1 — Neisplaćena dividenda 41.934 —
Prelazna aktiva 19.880-73 Prelazna pasiva 403.117-44
Garancije 1,537.68680 Vjerovnici za garancije 1,537.686-80
Polog 38,993.170-53 Polagači 38,993.170*53

Čisti dobitak 76б,180'62

Ukupno 52,173.898 65 Ukupno 52,173.898 65

Račun gubitka i dobitka na dan 31. decembra 1930. god.
Essfeodi Prihodi

Dinara Dinara
Kamati Prenos dobitka iz god. 1929. 21.859-28

uložaka na knjižice 2,167.182-78 Kamati
tekućih računa 454.471-87 mjenica 1,375.749-93

Upravni trošak 1,011*310*70 tek. računa i razno -1,577.989*81
Porezi i daće 280.113-08 Providbe 1,610.843*17
Otpis od nekretnina 33.01498 Razni prihodi
Čisti dobitak od nekretnina 50.041*—
prenos iz god. 1929. 21.859-28 razni 75.790-84

čisti dobitak za god. 1930. 744.321-34

Ukupno 4,712.274'0J Ukupno 4,712.274*03

N A D Z O R N I  O D B O  R



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостању“

ГОДИНА Ш БЕОГРАД, 21. МАРТ 1931. ВРШ  12

Садржај:
Панчевачка пучка банка — Панчево 
Diskontna trgovačka banka đ. đ. — Beograd 
Prva pučka dalmatinska banka — Split 
Tehnička banka — Beograd 
Хрватска католичка банка — Загреб 
Пожаревачка трговачка банка — Пожаревац

ПАНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА A. Д. — ПАНЧЕВО*

Нашим читаоцима je већ познато, да међ велебан- 
кама у Војводини, a нарочито оним у Банату, постоји некп 
врста прећутног споразума о подели реона. Панчееачка 
пучка банка je на пример сама поставила границе својој 
експанзији и због тога се она сматра за банку доњег Ба~ 
ната са крајњом граничном линијом Тамиш—Уздин—Самош 
—Маргита—Средиште на Дунаву. Taj реон je слика тери- 
торијалног пространства њезине делатности. Годишњи изве- 
штај Панчевачке пучке банке, о чијој омо литерарној странц 
такође раније говорили, претставља један савршен рапорт о 
економским приликама на реоиу њезине делатности. Она се 
труди да покупи што више података о томе. И за економску 
историју доњег Баната њен ће извештај послужити не само 
као најдрагоценији материјал, већ као најпотпунији извор.

Извештај Панчевачке пучке банке о приликама у Ба- 
нату у 1930. години и њезине делатности потпуно потврђуја 
нашу карактеристику економске 1929. и 30. године. Ми смо 
тврдили да je 1929. година била једна од најбољих од по- 
четка наше Краљевине, 'а  да 1930. година није лоша али да 
je слабија од оне 1929. године. У свом извештају за 1929, 
годину управа Панчевачке пучке банке била je пуна опти- 
мизма и наде на бољу будућност. Она je онда сматрала да 
су прилике консолидоване и да се пребродила „најнижа 
тачка привреден депресије“. Есконтовала je још много боље 
економско стање нарочито у њезином реону за 1930. годину. 
Kao што знамо њезин се оптимизам није остварио; управо 
Доњи се Банат може сматрати за крај који je најгоре про- 
шао у 1930. години. Пре свега сам принос у пољопривреди 
био je маљи него у 1929. години: код пшенице и осталих жи- 
тарица од прилике z/3 претходне године, a код кукуруза још 
много мање. Док je 1929. године принос шећерне pene био 
одличан, дотле je 1930. године код великог броја репара 
једва стигао да покрије предујам који су примили од фа- 
брика шећера. Знатно бољи резултат према 1929. години 
показују само воћљаци и виногради.

Слабом приносу придошао je још катастрофалан пад 
цена пољопривредних производа, који су као што знамо гла- 
е н и  елемент доњо-банатске привреде. Он je начинио велики 
део пољопривредне делатности у 1930. години потпуно не- 
рентабилним. Није потребно да цитирамо овде цене жита- 
рица, специјално пшенице јер су добро познате. Али треба 
истаћи да je за Банат као еминентно кукурузно-културну

*)  За 1929. г. биланс je анализиран у додатку „На-
родног Влагостања“ у броју 16. од 19. априла 1930. г. страна
70 ; за 1928, г. у броју 9. од 1. априла a 1929, г. страна 134.

област пад цена кукуруза био од недогледних штетних no- 
следица. Кукуруз способан за стављање у стоваришта пла- 
ћан je у иовембру и децембру пр. год. цигло 65 до 85 дич.

Извоз житарица и кукуруза био je врло слаб баш због 
тих ниских цена. Народ je под притиском тих цека сггонтано 
u нагло извршко преоријентацију ка сточарству. Али ни ту 
није могао наћи еквиваленте за свој труд; еквивалеит који 
би требао да нађе према релацији дена пољопривредиих про- 
извода и сточарства из разлога што je, као и 1929. године, 
и 1930. године сточарство патило од дегенерације. Наро- 
чито код свињарства покушаји са новим расама, ради спа- 
савања од дегенерисане стоке, завршили су огромним гу- 
битцима, јер je 68% свију свиња угш уло од куге. Значи да 
je обнављање свињогојства у Доњем Банату изведено пот- 
пуно бескритично и лакомислено.

Било je крајева који су се спасли штетног дејства 
прошлогодишње жеге ; код њих je био врло велики принос 
у кукурузу и житарици. Било je крајева који су добро унов- 
чили своје пољопривредие производе преко сточних произ- 
вода. Али укупно узевши за Доњи Банат као привредну је- 
диницу може се рећи да je најгоре прошао од свију чисто 
зрмл>орадничких крајева наше отаџбине.

Панчевачка пучка банка финансира све облике наци- 
оналне производње евога краја: пољопривреду, сточарство, 
занате, трговину и индустрију. Од свију тих грана произ- 
водње најгоре je прошао један део трговине извозие, одно- 
сно трговина земаљским производима. Требало je имати тр- 
говачку гекијалност ria се сачувати губитака у бранши v 
коjoj цена артикала, којима се тргује, свакодневно пада. 
Због тога je на пример у 1930. години нарочито у Панчеву 
број стечаја са принудним равнањем био највећи за последње 
три године. Ни трговци увезеном робом као ни занатлије 
нису могли имати бољи посао.

Горња таблица нам показује како je прошла Панче- 
вачка пучка банка под притиском. привредне депресије свога 
краја.

Најважнија ставка у целокупној њезиној активи и па- 
сиви су улошци на штедњу. Они кзносе крајем 1930. године 
121,8 милиона динара односно 1218% главнице. Ta ставка 
у пасиви обухвата две врсте депозита: једно су улошци на 
штедњу no књижицама a друго . су no текућим рачунима. 
Прва категорија износи 106 милиона, a друга 15,7. Према 
претходној години она локазује пораст од 8,4 милиона ди- 
нара односно за 7%. To одговара од прилике порасту улога 
на штедњу за целу Војводину. Али се још интересантнији 
увид добија, кад се упореди кретање уложака no књижицама 
одвојено од депозита no текућим рачунима. Први су пора-



сли sa 11,8 милиона динара односно за пуних 12%; док су 
депозити no текућим рачункма опали за скоро 20%. Значи 
д? je пораст уложака већи но што би износило њихово ука- 
маћење у току 1930 г. Значи да се на партији уложака на 
штедњу формирао нов капитал; док je смањен обртни ка- 
питал трговаца и индустријалаца.

Кад се има у виду да je укупна пасива Панчевачке 
пучке банке у 1930 години (према 1929. години) порасла 
за непуна два милиона динара, a да су депозити порасли 
na преко 8 милиона, онда излази да су остали извори обрт- 
ног капитала морали бити смањени.

To je било са ставком повериоци, која je смањена од
6,6 на 6,4 милиона динара. Панчевачка пучка банка ради у 
главноме са својим сопственим капиталом (који износи 
15,35 милиона дин.: 10 главнице и 5 резерве) и депозитима у 
износу од 121,8 милиона динара. Једино се још користи ес- 
контом, вероватно код Народне банке, и то са 6,8 мили- 
она динара у 1930. години —  према 7,5 у 1928. години. Пан- 
чевачка пучка банка no пасивним својим пословима једна 
je од најчистијих депозитних банака у Југославијга, јер 
остали извори обртног капитала сем сопствених сретстава 
и уложака, износе свега 1,4% укупне пасиве.

привредници су свакако у 1930 години примили за своју при- 
Бредну делатност толико мало да можда нису могли да ис- 
терају ни трошкове, али зато je остала непокретност и по- 
љопривредни инвентар. A Панчевачка пучка банка истиче да 
jt  још увек цена земљишта у Доњем Банату — и ако нешто 
опала према прошлој години —  толико висока да ни у ко- 
лико не одговара приносу од пољопрИвреДе. Сељак још увек 
roiàha земљиште no цени која се као капитал не може ука- 
матитк ни ca 1 % из пољопривредног газдинства. Док у ин- 
дустрији вредност непокретности иде паралелно са рента- 
билитетом, дотле у пољопривреди, нарочито где je сељак, no 
старом искуству цена земљишта пада много спорије од 
пољопривредног газдинства. Ту солидност пољопривред- 
ника као дужника, коју „Народно Благостање“ истиче од 
свога постанка, потврђује још један податак који нам пружа 
годишњи извештај Панчевачке пучке банке. Наиме од 28.465 
комада меница плативих од 1. јануара до 31. децембра 1930. 
године, свега je 310 комада морало бити протестирано ради 
неисплате и од тога je 265 накнадно уређено, тако да je 45 
остало да буде наплаћивано судским путем. To није ни 2% Q.

Опадање активних послова no текућем рачуну стоји 
у неколико у корелантној вези са опадањем и депозита no
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Та cy њезина средства подељена y главном на четири 
позиције: есконт на 70.2 милиона динара, дужници на 51,8 
милиона динара, готовина 16,6 милиона и сопствене хартије 
од вредности, купони и монете 6,1 милион динара (некрет- 
нине износе 3,4 милиона динара непромењено већ пет го- 
дина). Ha челу стоји ексонт. По том послу су муштерије 
пољопривредници, занатлије и мањи трговци; али свакако 
у главном пољопривредници. To je све до половине 1930. 
године био најинтересантнији банкарски посао, с обзиром 
he привредну депресију, која je била захватила трговину 
и индустрију тако да су готово све наше веће банке из Ју- 
гославије отвориле филијале у Војводини ради обављања 
тога посла,

Криза појединих грана земљорада није умањила ес- 
конт, на против он je повећан код Панчевачке пучке банке 
према прошлој години за 16 милиона односно за 14%, док 
су текући рачуни смањени од 62 на 51,8 милиона за 17%. 
Изгледа мало необично на први поглед да Панчевачка пучка 
банка развија и даље посао са меницама, који као што ре- 
космо у главном тангира пољопривреду, и ако се сматра 
да je у 1930. години ова дошла у много тежу кризу него 
индустрија и трговина, (док се редуцира посао према no- 
следњима који тек посредно могу бити повучени у депресију). 
Па ипак je то врло разумљиво. Трговина je много осетљи- 
вија ; код ње су губитци много катастрофалнији. Код по-' 
љопривредника je супстанца много јача него код трговца. 
Ha пример трговци пољопривредним производима могли čy 
у ланској години изгубити целокупан свој капитал. Пољо-

истом рачуну — доказ да се необично срозао обртни ка- 
питал трговине и обим њезиних послова.

Ми смо већ раније истакли да се Панчевачка пучка 
банка одликује врло великим и врло марљивим неговањем 
ликвидитета. Она стално одржава велику благајну — преко 
12% од укупне активе. Ha дан 31 децембра 1930. године њена 
благајна je износила 16,6 милиона динара. a то je више но 
што износи обртни капитал нарочито једне средње банке у 
провинцији na и у Београду.

Пада у очи да сопствене хартије од вредности систе- 
матски расту; оне су скочиле од 3,7 милиона 1927. године 
на 4,3 милиона 1929. и 6,1 милиона 1930. године. Последњи 
пораст долази искључиво од државних хартија од вредности.

Како je Панчево још увек јак извозни центар пре 
свега из саобраћајно-техничких разлога, јер лежи на Дунаву, 
друго због тога што je финансијски центар Доњега Баната, 
a пошто се Панчевачка пучка банка бави у великом обиму 
финансирањем извоза, то готово свакодневно долази диспо- 
нснт Панчевачке пучке банке на београдску берзу. Тако да 
се она no својим девизним пословима може сматрати за 
бсоградску банку. Али се не може знати у ком he правцу 
она отпочети своју пословну ексианзију. Уосталом Доњи 
Банат се постепено индустријализира, индустрија штирка je 
прешла у врло јаке стране руке : Французи подижу индус- 

"трију стакла, a једна индустрија повлачи другу за собом и 
тако je врло лако могућно да ће она моћи у новој индус- 
трији свога реона наћи пуну запосленост свог обртног ка- 
питала.



DISKONTNA I TRGOVAČKA BANKA A. D. — BEOGRAD*) J
Po personalnoj strukturi svojih organa Diskontna i trgo- ! 

vačka banka ima sličnost sa Vračarskom zadrugom i njoj je 
cilj uprava imaovinom familije, čiji su članovi njezini osnivači. 
Ali ne samo da je ukupnost akcija u rukama njezinih osnivača, 
već je za ljude, koji poznaju izbliže prilike na beogradskoj čar- 
šiji, notorna stvar da su oni samo jedan deo svoje imaovine 
uložili u Diskontnu 1 trgovačku banku. Veliki deo njihove imao
vine nalazi se uložen u gotovinu i u hartije od vrednosti. Ta je 
činjenica bila od uticaja na razviće poslovne politike Diskontne 
i trgovačke banke. Stara je stvar da je svaki rentijer pola ber- 
žijanac. Rentijer po prirodi stvari prati berzanske kurseve i iz- 
veštaje sa berzanskih sastanaka, čita prognozu o razviću kur- 
seva i s vremena na vreme proda po koji paket papira, da ih 
kupi docnije jeftinije. Tako se vežba u berzanskom poslu. Osni
vači Diskontne i trgovačke banke kao imaoci hartija od vred
nosti bili su još pre njezine pojave vezani za berzu, te je po- 
jamno, da je banka veliki deo svoje delatnosti takođe upravila 
ka berzj. To se ne vidi na prvi pogled iz samih završnih računa, 
već kad se pažljivo pročita ceo godišnji izveštaj.

U svom godišnjem izveštaju za 1930. godinu objavila je 
uprava statistički pregled rada podeljen u pet grupa, od koje 
su najvažnije: efekti, eskont, ulozi na štednju i tekući računi. 
Po toj statistici efekti pokazuju u toku 1930. godine obrt od
56,7 miliona dinara, dok na primer eskont pokazuje samo 20 
miliona dinara. Znači da je u hartijama od vrednosti banka na
pravila mnogo veći obrt nego u eskontiranim menicima. Dalje, 
statistika pokazuje da je obrt po tekućem računu u 1930. go
dini bio 129.3 miliona dinara, a to je skoro samo 150% više no 
što je obrt u hartijama od vrednosti. Kad se ima u vidu koliko 
je pokretan jedan tekući račun i koliko se može da obavi trans
akcija preko njega za godinu dana, onda se može da razume 
šta znači obrt od 56 miliona dinara u efektima pri obrtu od 120 
miliona dinara po tekućem računu. I to nije sve.

Prava slika poslova Diskontne i trgovačke banke može 
da se dobije u tome kad se sazna kakve su vrste poslova obav
ljene po tekućem računu. Veliki deo njezinih potraživanja po 
tekućem računu pokriveno je hartijama od vrednosti. Ta su po
traživanja berzansko-bankarski dvojakog porekla: jedna su lom- 
bard, a  druga su repor. Zaloga preko tekućeg računa znači da 
komitent želi da periodično podiže hartije i vrši transakcije efek
tima, znači da su komitenti ljudi koji se sami bave trgovinom 
hartije od vrednosti. Mi smo u analizi Diskontne i trgovačke 
banke za 1929. godinu istakli da ona preko tekućeg računa 
obavlja i repor. Ona ima mogućnosti da vrlo velike svote pla
sira u repor i vrlo veliki broj beogradskih berzijanaca nalaze se 
međ njenim mušterijama. Ako uzmemo dakle da od ukupnog 
obrta po tekućem računu od 120 miliona dinara najmanje polo
vina pada na obrt na osnovu hartija od vrednosti, bilo za račun 
lombardnih komitenata bilo putem repora, onda izlazi da od 
ukupnog obrta po aktivnim kreditnim operacijama od okruglo 
200 miliona dinara 120 miliona dinara pada na hartije od vred
nosti bilo za sopstven račun bilo za račun komitenata po teku
ćem računu i berzijanaca. Očigledno da se banka sve više spe
cijalizira na poslu sa hartijama od vrednosti i to u vezi sa ber- 
zanskim operacijama. Nije potrebno da naročito ističemo da je 
to najbolji posao i po sigurnosti i po likviditetu od sviju regular
nih bankarskih poslova. Po sigurnosti zbog toga što dolaze u 
obzir samo pupilarno sigurne hartije. A po likviditetu zbog toga 
što je repor sam po sebi najlikvidniji posao.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 350 1.035 1.193 1.145
Menice 2.055 2.575 3.479 4.357

*) U 1930. godini analizirano u br. 10. od 8. III. 1930. str. 
45., a u 1929. godini analizirano u br. 12. od 27. IV. 1929y 
ste. 184,

87
Tekući računi 13.517 16.464 11.882 10.417
Efekti 792 4.440 4,240 5.408
Zajmovi na zaloge — — 887 708
Razno 165 136 603 586
Nepokretnosti — — 295 289
Inventar po otpisu 57 52 47 59

Pasiva
Glavnica 5.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 84 418 1.092 1.613
Pensioni fond 16 32 42 54
Ulozi na štednju 3.422 3.206 3.899 4.277
Tekući računi 7.617 10.319 6.369 6.560

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata — — 910 668
Otpisi 235 187 590 339
Troškovi 572 758 693 545
Dobit 246 616 467 577

Prihodi
Kamata 193 829 1.810 1.421
Provizije 533 478 381 208
Razno 100 107 469 500
Kursna razlika 269 260 — —

Dividenda — — — 5%
Gornja tablica nam pokazuje da banka ima sopstvenih 

hartija od vrednosti skoro 5 i po miliona dinara. To su državne 
hartije od vrednosti. Ako se ima u vidu da je najmanje polovina 
tekućih računa od 60 i po miliona dinara, ako ne i više, takođe 
pokriveno hartijama od vrednosti, onda izlazi da je najveći deo 
obrtnog kapitala bančinog zasnovan na pupilarno sigurnim 
državnim i drugim hartijama od vrednosti. Van svake je sumnje 
da su poslovi zasnovani na državnim hartijama od vrednosti 
najsigurniji i najlikvidniji oblik bankarskih poslova. Ali, rećiće 
kogod, oni su i najmanje unosni, a banka je za to tu da po
stigne što veću dobit. To je tačno i Diskontna i trgovačka banka 
sama priznaje u svom izveštaju da hartije od vrednosti daju 
prosečnu kamatu do 8%, a da repor (koji je ona uostalom u 
godini 1930. povećala prema 1928. za 50%) donosi 8 pa čak 
i samo 7%. Ali kako je prema iskustvu koje su imale banke za 
poslednje dve godine kod potraživanja neizbežan gubitak to 
se može uzeti, da ostali aktivni poslovi donose 1— 11j2% manje 
no što je efektivno ukamaćenje a time se razlika izmeđ manje 
rentablnog a više sigurnog plasmana sužava i približava nuli.

Drugo preimućstvo ovakvog plasmana leži u likviditetu, 
koji omogućava prelaz u druge poslove, kad se konjunk
tura bude popravila. Kod pitanja o tome da li se pri plasiranju 
novca veća pažnja treba da obraća bonitetu ili rentabilitetu, 
ima da odgovori kod akcionarskog društva akcionar: šta više 
voli ili dobro da spava i rđavo da jede ili rđavo da spava i 
dobro da jede. Prirodna je stvar da kod Diskontne i trgovačke 
banke kao familijarnog poduzeća čiji su akcionari i inače ren
tijeri preovlađuje težnja za što slađim snom, po cenu lošijeg 
košta. Da bacimo jedan pogled na poslovnu strukturu i evolu
ciju Diskontne i trgovačke banke. Pre svega treba imati u vidu 
da je ona stara samo pet godina, — da je u 1925. godini otpo
čela svoju delatnost. Gornja tablica nam pokazuje da je ona u
1928. godini dostigla vrhunac razvića; u toj godini njezin obrtni 
kapital dostiže maksimalan iznos od 24 miliona dinara. Zatim 
nastaje obrt konjunkture u 1929., pri kojoj Diskontna trgovačka 
banka brzo saobražava svoju poslovnu politiku novostvore
nom stanju odnosno pogoršanoj konjunkturi. Ona mnogo sma
njuje u 1929. godini svoj obrtni kapital preko jedinog računa, 
preko koga je to njoj jedino mogućno, a to su tekući računi u 
pasivi (pošto su ulozi na štednju verovatno familijarni, pa se 
ne mogu otkazivati). Mi smo u analizi bilansa za 1929. godinu 
već istakli tu  činjencu, da se banka nalazi u stanju redukcije 
svojih poslova — posle iskustva koje je doživela u periodu po



leta 1928. godine. Ali 1930. godina pokazuje nov polet, obrtni 
kapital se ponovo povećava za skoro milion dinara i to pove
ćanjem sviju pasivnih pozicija kako uloga na štednju (od 3,9 
miliona na 4,27 miliona dinara) tako i rezervnog fonda i teku
ćih računa (premda kod poslednje pozicije najmanje). Struk
tura pasive ostaje dakle gotovo nepromenjena (jer se, kao što 
vidimo, sve pozicije ravnomerno povećavaju). To isto važi za 
strukturu aktive — upravo promena je u toliko što se eskont 
povećava za skoro 900.000 dinara, a hartije od vrednosti za
1.200.000 dinara, dok se tekući računi smanjuju za skoro
1.400.000 dinara. Povećanje eskonta odgovara povećanju sop- 
stvenih sretstava, a povećanje sopstvenih hartija od vrednosti 
došlo je kao posledica smanjenja tekućih računa. Tekući računi 
su opali verovatno zbog toga što se smanjio broj mušterija po 
lombardu hartija od vrednosti, te je sasvim logički da se opa
danje te pozicije aktivnih poslova naknadi povećanjem sopstve- 
nim hartijama od vrednosti.

Kao naročiti specijalitet Diskontne trgovačke banke treba 
napomenuti rapidno povećanje njezinog rezervnog fonda (o 
tome će biti govora malo docnije kad budemo bacili pogled na 
račun gubitka i dobitka).

Bruto dobit je opala prema 1929. godini. Opadanje obu
hvata obe pozicije ravnomerno: kamate i provizije. Ali i ako 
je bruto dobit smanjena prema 1929. godini, ipak je čista dobit 
veća za skoro 190.000 dinara (od 467 na 597 miliona dinara). 
To je došlo pre svega usled opadanja pasivnih kamata, zatim 
usled smanjenja otpisa i velike uštede u režiskim troškovima.

Diskontna i trgovačka banka deli ove godine prvi put 
dividendu od 5% (25 dinara po akciji glasećoj na 500 dinara). 
Ona je mogla i u 1928. godini deliti istu dividendu, pa i u 1929. 
godini približno istu, ali ona to nije uradila, već je sve do ove 
godine celokupna zarada pa čak i celokupna tantijema unošena 
u rezervni fond. Rezervni fond iznosi 1,613.000 dinara od
nosno 16%. od poslednje glavnice. Formiranjem tolike rezerve 
za pet godina, od kojih dve padaju na početne godine, koje su 
obično nerentabilne kod svakoga poduzeća, pa i bankarskog 
posla, a tri na nepovoljnu konjukturu za bankarski posao, 
odaje takođe težnju uprave za što boljim fundiranjem banke. 
To mogu da urade akcionari, koji ne žive od dividende. Re
dovno dotiranje za to vreme iznelo je samo 203.000 dinara, a 
sve ostalo su vanredne dotacije. Vrednost rezervnog fonda su 
(sem akcija Narodne banke) državne hartije od vrednosti.

>Na kraju da napomenemo da Diskontna i trgovačka 
banka održava intimne veze sa nekoliko novčanih zavoda u ino- 
stranstvu, od kojih bi mogla, kad bi joj bilo potrebno, da po
vuče vrlo velike kapitale. Direktor Diskontne i trgovačke banke 
je g. David Jeušua, koji je evropski bankar i poliglot. Kroz 
desetak godina on će biti vodeći berzijanac na beogradskoj 
berzi.

PRVA PUCKA DALMATINSKA BANKA — SPLIT*)
U aktivi bilanse Prve pučke dalmatinske banke u Splitu 

za 1930. godinu nalazimo poziciju „Vrednostni papiri" sa izno
som od 25 miliona dinara. Od toga otpada:

20,063.028 din. na državne papire;
4,356.395 din. na papire koji kotiraju na domaćim ber-

zama i
582.477 din. na razne ostale papire.
Dionička glavnica Prve pučke dalmatinske banke iznosi 

10 miliona dinara. Rezervni fondovi iskazani su sa 4.5 mili
ona dinara. Po tome u državne papire plasirano je dvo
struko više nego što iznosi dionička glavnica i 33% više nego 
što iznose sva vlastita sredstva sa kojima zavod raspolaže. A 
kad bi ostali novčani zavodi sledili primeru Prve pučke dal
matinske banke, sva diskusija o unutrašnjem zajmu bila bi

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 29. m arta 1930. godine broj 13. str. 59, |  
a ža 1928. godinu џ broju 36. od 12. oktobra 1929. god., str. 591. f

suvišna. Potražnja na našim državnim papirima bila bi takova 
da bi mogla slediti emisija za emisijom. Naravno da bi kod ta
kvog angažmana u državne papire, iznosi koji bi stajali na 
raspoloženje privredi bili mnogo manji nego što su sada i to 
bi opet nepovoljno delovalo na naše opšte prilike.

Bilansa Prve pučke dalmatinske banke pokazuje i za 
prošlu godinu zameran razvitak. Ne tako rekordni kao 1929. 
ali ipak daleko povoljniji nego kod većine naših novčanih za
voda. Porast uložaka i verovnika iznosi oko 7 miliona dinara 
prema 10 miliona u 1929. godini. Međutim ako imamo u vidu 
privredne prilike u 1930. godini i ako ih uporedimo sa prilikama 
u 1929. godini, onda porast poverenih sredstava za 7 miliona u
1930. godini za pojedini zavod ima veće značenje nego porast 
od 10 miliona u 1929. godini. Koliki bi zavodi bili sretni kad bi 
koncem 1930. godine mogli pokazati isti iznos uložaka kao i
1929. godine.

Ukupna bilansa Prve pučke dalmatinske banke iznosi 
90 miliona. Ako odbijemo transitorne stavke i garancije ostaje 
preko 80 miliona dinara. Provincijalne naše novčane zavode 
koji bilasiraju sa tolikim iznosom možemo izbrojati па prste. 
Prva pučka dalmatinska banka ne samo što je najveći novčani 
zavod Dalmacije, odnosno na čitavom našem Primorju, nego 
je i jedan od najsolidnijih naših zavoda uopšte. Što se tiče lik- 
viditeta, držimo da ni jedan naš novčani zavod nije u tako po
voljnim kondicijama kao Prva pučka dalmatinska banka. Na 
uloške na knjižice u iznosu od 40 miliona dinara imamo go
tovinu za 3.8 miliona a državne papire za 20 miliona. Naša tr
žišta efekata, bar što se tiče državnih papira, ipak toliko fun
kcioniraju da se 20 miliona dinara dade realizirati bez većeg 
potresa kurseva.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1930. 1929. 1928. 1927.

Blagajna 3.751
u hiljadama dinara 

2.686 3.638 2.492
Menice 9.196 5.962 6.441 5.739
Efekti 25.001 18.922 11.690 9.481
Dužnici 41.899 44.806 34.385 33.776
Nekretnine 3.938 3.938 4.018 3.700

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Reserve 4.500 3.650 3.000 2.777
Ulošci 51.597 47.318 38.779 36.561
Vjerovnici 7.925 5.419 2.939 4.495
Reeskont 6.754 7.228 —
Dobitak 2.455 2.536 2.328 1.374
Ukupna bilanca 90.762 83.588 75.172 67.526

Kako smo već naglasili ulošci su porasli za preko 4 mi
liona a sa verovnicima oko 7 miliona. Prema tome poverenih 
sretstava stajalo je na raspoloženju za 7 miliona više nego kon
cem 1929. godine. Reeskont je za pola miliona dinara manji, ma 
da je pozicija menica porasla za 50%. To znači da je zavod ra
spolagao znatnim likvidnim sretstvima i da nije bilo potrebno 
iskorišćavati reeskont. Kod gotovine od 3.8 miliona dinara, za
vod nije toliko upućen na reeskont osim da preko njega želi 
da proširi svoje poslovanje.

Eskont menica je porastao od 5.9 na 9.2 miliona dinara. 
To je neobična pojava kod jednog novčanog zavoda na Pri
morju, gde je menica tako nepopularna i gde se svaki ozbiljni 
privrednik ustručava da je potpiše. Još pre 5 godina u eskont 
menica bilo je plasirano samo 3 miliona dinara. Potrostručenje 
eskonta menica moglo bi značiti da usled pogoršanja opštih 
privrednih prilika banka za svoja potraživanja traži menicu kako 
bi eventualne procese pre svršila nego što je to ako se dižu 
konto-korentne parnice. Pored toga kod eskonta menica ima se 
redovito dvojicu-trojicu od kojih se može tražiti pokriće.

Prošle godine reeskont menica bio je iskazan za 6.8 mi
liona dinara a menična zaliha sa 9.2 miliona dinara. To- bi



89
Značilo da su tri četvrtine menica reeskontxrane. Međutim 1928. 
godine reeskont je bio iskazan sa 7.2 miliona a eskontirane me- 
nice sa 5.9 miliona. Po tome reeskont bi bio veći od eskonta. 
To daje naslućivati da su kao aktiva iskazane samo one menice 
koje nisu reeskontirane i koje se nalaze u portfelju zavoda. Po 
tome, vodeći računa o reeskontu, koncem prošle godine bilo 
je eskontiranih menica ukupno za skoro 16 miliona ili pet puta 
više nego 1926. godine. Izgleda da i dalmatinsko novčarstvo ide 
tragom novčanih zavoda ostalih krajeva i da forsira eskont me
nica. To se vidi i po tome što su potraživanja po tekućem ra
čunu prošle godine opala za 3 miliona dinara.

Porast efekata iznosi 6 miliona dinara. 1929. godine po
rast efekata iznosio je 7 miliona dinara. Pozicija efekti u dve po
slednje godine više je nego podvostručena. Državnih papira bilo 
je koncem 1929. godine za 17.4 miliona dinara. Koncem pro
šle godine za 20 miliona. Porast je od 2.5 miliona dinara. Pred- 
postavljamo da pored znatnog iznosa dinarskih državnih papira 
Pučka dalmatinska banka ima i znatan iznos naših dolarskih 
papira. Funte i dolari na Primorju, gde ima emigracije i pomor
stva tako su popularni kao i nacionalni dinar pak nije čudo ako 
vlada upravo tamb jak interes i za naše dolarske papire.

Čisti dobitak iznosi 2.45 miliona dinara. Račun gubitka i 
dobitka za poslednje četiri godine ovako izgleda:

Dobitak 1930. 1929. 1928. 1927.
Kamati 4.352 4.561 4.165 3.280
Razni prihodi 1.299 1.425 1.509 1.707
Nekretnine 987 428 247 393

Gubitak
Kamati 2.477 2.081 1.768 1.750
Upravni troškovi 1.052 976 877 739
Porezi 721 840 947 1.485
Dobitak 2.455 2.537 2.522 1.375

Čisti dobitak je za 80 hiljada dinara slabiji od dobitka u
1929. godini. Međutim dividenda je ostala ista, naime 14%.

Neto prihod od kam ata znatno je podbacio. Godine 1929. 
neto prihod kam ata iznosio je 2 i po miliona dinara. Prošle go
dine ispod 2 miliona. Vidi se da je kam atnjak za potraživanja 
pao u većoj meri nego na uloške. Jer eto usprkos znatnog po
rasta uložaka neto prihodi od kam ata podbacuju za 20%.

Znatno je porastao i to za preko pola miliona dinara pri
hod od nekretnina. To je omogućilo da je dividenda ostala ista. 
Nekretnine su u bilanci iskazane sa oko 4 miliona dinara. Pri
hod od nekretnina u iznosu od skoro milion dinara značio bi 
da nekretnine, pored toga što banka tu ima svoje prostorije, 
nose oko 25%. A kirije nisu nigde tako visoke dotično vrednost 
nekretnina tako niske da bi omogućile taj rentabilitet. Nekret
nine Prve pučke dalmatinske banke vrediće najmanje 10 mi
liona dinara, ako ne i više. To najbolje pokazuje prihod od na
jamnine .

Rezervni fond iznosi 4.5 miliona dinara. Iz čistog dobitka 
za 1930. godinu doznačuje se redovnoj rezervi iznos od Din. 
795.856. Po tome rezervni fond iznosi danas preko pet miliona 
dinara.

U prošloj godini nameravno povišenje dioničke glavnice 
izvršiće se u najkraće vreme. Tom prilikom upotrebiće se i je
dan dio rezervnog fonda. Po tome i po vlastitoj glavnici, Prva 
pučka dalmatinska banka zauzimaće vodeće mesto među pro
vincijskim novčanim zavodima. A njena afirmacija na našem 
Primorju doćiće još više do izražaja.

lU upravnom odboru se nalaze g. g.: Predsednik: Grgić 
Dr. Eduard, podpredsednik: Stalio Dr. Ivo; Članovi: Dubravčić 
Dr. Niko, Katalinić Florio, Mirković Ljubomir (poslovni ravna
telj), Rismondo Vjekoslav, Šimeta Pave, Vio Hamlet; a u nad
zornom odboru g. g.: Manger Dušan, Mikačić Dujam, Urukalo 
Sergije,

TEHNIČKA BANKA A. D. — BEOGRAD.
Tehnička banka je osnovana 1923. godine sa glavnicom 

od 5 miliona dinara, koja je 192|. godine povišena na 10 trti-1, 
liona dinara, podeljeno u 10.000 akcija à 1000 dinara nominale. 
I ako ona obavlja sve vrste bankarskih operacija, ipak ima ona 
jednu naročitu zadaću, koja joj pridaje karakter specijalne banke.

iOna u glavnome poznaje jednu jedinu vrstu poslovnih 
prijatelja, mušterija, a to su inženjeri i građevinarski preduzi- 
mači. Ona vidi svoju glavnu privrednu funkciju u tome, da se 
bavi finansiranjem isključivo tehničkih radova raznih vrsti, kao 
i finansiranjem njezinih izvršjlaca. Međutim banka sama ni na 
koji način i ni u kome vidu ne učestvuje za sopstveni račun kao 
izvršilac samih radova.

Finansiranje tehničkih radova i preduzeća implicira ve
like rizike; ali je to pitanje kod Tehničke banke u Beogradu 
vanredno povoljno rešeno, jer njome upravljaju ljudi, poznati 
kao prvoklasni tehnički stručnjaci. Uprava sama najbolje po
znaje sve vrste radova, koje bi imala banka da finansira; ona 
daje stručno mišljenje o sposobnostima izvršioca odnosno pre- 
duzimača kao i o samim radovima i t. d. i time omogućava 
banci da svoje poslove uspešno obavlja i razvija.

U svome godišnjem izveštaju banka se opširno bavi pri
vrednim pitanjima u vezi sa uslovima za razvoj građevinske de- 
latnosti i dolazi do zaključka, da se uprkos nepovoljnim privred
nim prilikama građevinska delatnost ipak u priličnoj meri razvi
jala. Konstatuje se, da je izvršeno čak i više tehničkih radova 
no što se moglo očekivati i to inicijativom države odnosno mi
nistarstava, Uprave Monopola, a još više za račun pojedinih 
banovina kao i privatnih lica. O beogradskoj opštini čitamo, da 
je nastavila ranije započete radove i da je u prošloj godini osi
gurala zajmom, pri čijem ostvarenju je sudelovala i banka, iz
vršenje mnogih novih radova.

Osmatran sa opšte tačke gledišta, izveštaj Tehničke 
banke, naročito u pogledu tehničke radinosti, sadrži puno veo
ma interesantnih detalja, koji u ranijim godinama nisu izneseni. 
U pogledu delovanja same banke, ističe se, da je ona u 1930. 
god. u finansiranju tehničkih radova na raznim mestima naše dr
žave, dostigla maksimum, što najljepše dokazuje, kako je upra
va bančina umela, da proširi krug svog rada. Kao nepovoljna 
okolnost podvlači se, da je način kojim se tehnički radovi iz
daju — naime putem utakmice — imao za posledicu, da se ti 
radovi izvršavaju skoro redovno po najmanjoj ceni, u kojoj je 
zaračunata minimalna zarada. Ove je godine, zbog maloga broja 
poslova, utakmica bila vrlo velika i često su utakmičari uzimali 
poslove, bez zarade, samo da održe organizacije i pokriju re
žijske troškove. Ovakve prilike pa i teški uslovi likvidacije po
slova kao i naplate tražili su da se u radove investiraju velika 
sretstva, što je već i onako malu zaradu još više smanjilo.

Banka je svojim dužnicima u toku cele godine posveći
vala najveću pažnju, što je imalo za posledicu, da je uprkos 
znatnog povećanja volumena poslova imala u prošloj godini 
relativno najmanje teških i prinudnih naplata. Tako isto je i iz
nos otpisanih sumnjivih potraživanja bio u ovoj godini najmanji.

O samom radu bančinom — gledano kroz ekonomsko- 
bankarsko-političke naočare, daje nam upoređenje glavnih bi- 
lansnih pozicija, koje objavljujemo za poslednje četiri godine, 
veoma preglednu sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 

u hiljadama dinara
1930.

Gotovina 2.496 1.946 4.163 2.793
Hartije od vrednosti 1.468 1.642 1.788 1.816
Menice 16.103 16.434 13.559 13.000
Tekući računi 12.794 11.979 11.865 13.264
Zajam na zaloge 60 65 138 557
Nepokretnosti 2.168 2.182 2.350 5.030
Inventar 122 145 133 213
Prelazne pozicije 68.451 70.925 68.653 66.684



Pasiva
Glavnica 10.000 1Ò.Ó00 10.000 10.000
Rezervni fondovi 1.B65 2.124 2.495 2.743
Penz. fond činovnika 200 270 340 370
Ulozi 6.789 6.675 7.023 6.172
Ulozi po tek. računima — — 6.058 8.181
Poverioci 14.641 13.409 6.427 6.924
Zbir bilanse 103.687 105.323 102.652 103.361

Kačun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamate 1.355 1.750 1.427 1.534
Režiski troškovi 970 1.416 1.420 1.365
Otpisi 176 249 118 50
Čista dobit 1.762 1.742 1.717 1.665

Prihodi
Kamate 3.059 3.342 3.048 3.478
Provizije 1.083 1.482 1.301 425
Prihodi od zarade 52 242 231 569
Razni prihodi 63 71 83 140
Prenos dobiti 6 19 19 1
Zbir rashoda i prihoda 4.264 5.157 4.684 4.615
Dividenda 12% 12% 12% 12%

Upravljači Tehničke banke nisu samo dobri tehničari, već 
i odlični bankari. To nam potvrđuje gornja tablica.

Glavnica je u 1924. godini povišena na 10 miliona di
nara, koliko iznosi i danas. Prema odluci upravnog odbora, imalo 
bi se u 1930. godini pristupiti novom povišenju na 15 miliona 
ali se zbog slabih privrednih prilika kao i onih na tržištu ka
pitala za sada od toga odustalo i zaključilo, da se povišenje 
sprovede do kraja 1932. godine. Bančina uprava motivira svoju 
odluku time, da se bojala da akcionarima ne bi mogla obez’oe- 
diti pristojnu dividendu. Rezervni fondovi se svake godine sna
žno dotiraju; tako su i u 1930. godini porasli za 250 hiljada di
nara a iznose 2.74 miliona odnosno 27.4% glavnice Zajedno sa 
penzionim fondom iznose 3.11 miliona dinara; u toku ovih po
slednjih četiri godine porasli su dakle za 1.35 miliona dinara. 
Prema tome sopstvena sretstva bančina dostižu krajem 1930. 
godine 13.11 miliona dinara.

T uđa sretstva, naime ulozi na štednju, reeskont, i pove- 
rioci poslednjih su godina u opadanju: od 21.4 miliona u 1.927. 
godini na 19.5 miliona u 1929. godini. U 1930. godini imamo po
rast od 2.37 miliona na 21.87 miliona dinara. Promene dolaze 
od reeskonta kod Narodne banke, dok su ulozi na štednju ostali 
skoro nepromenjem na 6.7 miliona dinara. U 1929. godini ovi 
su se malo povećali, na 7 miliona, ali su se u 1930. godini po
novo smanjili na raniju visinu.

Između 1928. i 1929. godine banka je izvršila jednu pro- 
menu u iskazivanju tuđih sretstava u pasivi. U 1927. i 1928. go
dini stavka ulozi sadrži samo uloge po uložnim knjižicama a 
stavka poverioci uloge po tekućim računima, kredite i reeskont. 
Od 1929. godine zasebno su iskazani ulozi po knjižicama, ulozi 
po tekućim računima i razni krediti i reeskont. Iz toga se vidi, 
da su ulozi po tekućim računima porasli od 1929. na 1930. 
godinu za skoro 2 miliona dinara.

Ukupna sretstva kojima banka raspolaže u 1930. godini 
iznose dakle 35 hiljada dinara, a njihov plasman nam ob
jašnjava aktiva bilanse. U 1930. godini najveća je pozicija te
kući računi, sa 13.26 miliona dinara. Ovi su krediti prema 1929. 
godini veći za 1.4 miliona. Veće promene nalazimo kad meničnih 
kredita. Ovi su u 1928. godini dostigli maksimalnu visinu, sa 
16.43 miliona; u narednim godinama znatno opadaju: u 1929. 
godini manji su za 2.87 miliona a u 1930. za 3.43 miliona dinara. 
U znatnom su porasti zajmovi na zaloge: od 60 hiljada u 1927. 
godini na 557 hiljada u 1930. godini.

i Bilansna vrednost bančinih nepokretnosti porasla je u
1930. godini za preko 100% i iznosi 5.03 miliona dinara. Pove
ćanje dolazi otuda, što je uprava bančina kupila novu zgradu 
pošto su stare prostorije zbog proširenja bančinog rada po-

štaie i suviše malene. Nova bančina zgrada je kupljena od g'. 
Vase Tešića, industrijalca. Ona je podignuta 1927/28. godine i 
oslobođena poreze do 1958. godine. Sem toga banka ima u Sta
rine Novaka ulici dobro korišćeno imanje, koje, pored niskih 
zakupnih cena, ipak daje zadovoljavajući prinos. Imanje ban- 
čino u Aranđelovcu, koje je kupljeno na licitaciji za bančino 
potraživanje, izdato je državi u zakup za poštu.

U računu gubitka i dobitka interesantne su sledeće pro
mene: rashodi po kamatama su manji no u 1928. godini, (kad 
su bili rekordni) ali su ipak veći za oko 100 hiljada od onih u
1929. godini (iznose 1.53 miliona dinara). Ovo povećanje rezul
tira od prošlogodišnjeg povećanja tuđih sretstava. Troškovi su 
smanjeni prema 1928. i 1929. godini, a tako i otpisi sumnjivih 
potraživanja.

Prihodi od kam ata veći su za 430 hiljada dinara, ali su 
prihodi od provizija manji za 876 hiljada; mnogo su također 
povećani prihodi od zgrada — zbog već pomenute kupovine 
nove kuće; oni dostižu 570 hiljada dinara.

Bruto dobit iznosi 4.61 milion dinara i manja je za jedva
69 hiljada dinara od prošlogodišnje. Manja prema- prošloj godini 
također je čista dobit, koja je iskazana sa 1.665.000 dinara; 
od toga je dodeljeno 366 hiljada rezervnom fondu, 266.000 kao 
16%, tantijema upravnom i nadzornom odboru kao i bančinim 
činovnicima, 30 hiljada pensionom fondu, 1,7 miliona dinara na 
ime 12% dividende a 2000 preneto je na nov račun.

Interesantna je dividendna politika: u 1923. godini pla
ćano je 30 dinara, 1924. godine 70 dinara, 1925.— 1926. godine 
100 dinara a u svim narednim godinama 120 dinara od akcije 
odnosno 12%.

U upravnom odboru Tehničke banke a. d. Beograd na
laze se sledeća gospoda: Arhitekt Milivoje Smiljanić, građe
vinar, pretsednik; Miodrag Obrenović, inženjer-agronom; Anto- 
nije Sambunjak, inženjer-građevinar; Klementije Bukalac, inže- 
njer-građevinar; inženjer Milan Nešić, prof. univerziteta; Jovan 
V. Živanović, direktor Tehničke banke i g. Jovan Kukavac, 
cand. ing. U Nadzornom su odboru gospoda: Stanoje V. Bader, 
pretsednik, Vasilije Bikar, Košta Šijački, Manojlo M. Mrvić i 
Dragutin Tobolar.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ*)
Темпо развитка Хрватске католичке бавке био je про- 

шле године нешто спорији него гшследших неколико година. 
Укупна сума билансе бележи у 1930. години пораст од уку- 
пно 1.5 милиона динара. Године 1929. пораст je изкосио ro- 
тово 5 милиона a 1928. године око 3 милиона динара.

Ma да су ошште привредне прилике у прошлој години 
биле неповољније него 1929. године, развитак загребачког 
новчарства био je и прошле године веома знатам. Можда и 
већи него у 1929. години. Вар тако дају наслућивати до садг» 
објављене билансе загребачких банака. Знатан порает уло- 
Јкака у прошлој години долринеле су код многих загребач- 
ких новчанмх завода и филијале које они подржавају no чи- 
тавој држави и које се еве више афирмирају. За проучавањз 
деловања привреднмх прилика на развитак загребачког нов- 
чарства, требало би одвојити оне заводе које не подржавају 
филијале, од оних који имају јаку мрелсу филијала. Специ- 
Јалне привредне прилике Загреба наравно да he у јачој мери 
долазити до изражаја у билансама завода без филијала.

Развитак загребачких новчаних завода који не подр- 
жавају филијале није прошле године био једнак. Нарочито 
што се тиче уложака. Док неки заводи показују готово ре- 
кордни пораст, видимо код других да je пораст био мањи 
него ранијих година. Ta разлика у погледу развитка уло- 
жака не зависи можда у поверењу које ужива један или 
други завод, него о политици коју je дотични завод водио, у

*) За 1929. годину биланс je анилизаран у додатку
„Народног Благостања" од 8. новембра 1930. године, број
45., страна 202.
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првом péAy према улагачима. Загребачки НоВчани заводи i загребачких банака. To je можда и разлог, зашто je она у 
приступили су прошле године у више махова снижењу ка- | стан»у да већ неколико година исплаћује дивидеаду од 12%.
матњака на улошке. To снижење није било код свих завода 
једнако. Ако je један завод евој каматњак радикалније сни- 
зио него други заводи истог калибра, јасно je да je код до- 
тичног завода прилив уложака био спорији него код оних 
завода који нису тако радикално снизили свој каматњак на 
улошке.

Поред тога тедшо развитка појединих загребачких за- 
вода зависи и о клијентели на коју се он ослања. Новчани 
заводи који се ослањају на средњи сталеж, у првом реду на 
мање трговце и обртнике, морали су констатовати знатно 
повлачење уложака. Средњи сталеж Загреба готово je за- 
хваћен манијом да no сваку цену подигне своју сопствену 
кућу. Макар и приземницу, само да je његова. У грађевиу 
делатиост, нарочито у мање зграде, утрошено je у Загребу 
прошле две године много више него ма у којем граду наше 
државе. Да није те интензивне грађевие делатности средњег 
еталежа, пораст уложака загребачких новчаиих завода био 
би далеко већи него што je био у ствари.

Хрватска католичка банка je типичан завод који се 
ослања на средњи сталеж. Ta интеизивна грађевна де-
латност се je осетила и на интензитету развитка. Поред
тога несумњива je чин>евица да прошле године привредне
прилике за средњи сталеж нису биле повољне. У ниједном
делу државе пак ни у Загребу, који je у многоме у бољем
положају него остали наши крајеви.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. r.

у хиљадама динара
Благајна и жиро 3.680 3.287 2.206 2.691
Менице 31.937 30.651 28.311 20.657
Ефекти 60 63 13 187
Некретнине 370 370 370 370
Дужници 4.865 5.095 3.835 7.935

Паснва
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Улошци 27.108 25.864 22.553 20.368
Веровници 3.860 3.835 2.630 2.190
Резерва 2.900 2.800 2.700 2.600
Добитак 953 940 923 822
Укупио 40.913 39.468 34.786 31.839

Улошци су порасли за један и четврт милиона динара 
према преко 3 милиона у 1929. години. Веровиици су на 
истој висини. Како су властита сретства (осим повшиења 
резервног фонда за 100 хиљада динара) остала иста то je 
заводу концем 1930. године стајао на расположењу износ 
од 1.5 милиона динара више него 1929. године. Taj износ 
пласиран je у првом реду у менице. Есконт меница порастао 
ie прошле године за преко један л№лион динара. Дужницц 
су опали за 200 хиљада. Видимо да je Хрватска католичка 
банка и прошле године нарочито форсирала есконт меница. 
Преко три четвртине свих износа са којима завод располалсо
— властитих и поверених пласирано je у есконт. У томе се 
Хрватска католичка банка битно разликује од већине загре- 
бачких банака које форсираЈЈ' конто-корентни посао. Међу- 
тим Хрватска католичка банка не ради еа крупнол1 клијен- 
телом са којом се у првом реду подржава ко^нто-корентни 
одношај.

Хрватека католичка банка један ie од ретких загре- 
бачких новчаних завода који нема нити je имао ангажмана 
код разних трговачких и индустријских подузећа, дотично 
,чмао већи пакет њихових акција. To je донекле и срећа за 
Хрватску католичку банку. Додуше она није имала преко- 
редних добитака у ери инфлације али ни тешких губитака 
за време дефлациоке кризе. Отписи од потраживања код 
Хрватске католичке банке много су мањи иего код осталих

Рачун губитка и добитка не показује нарочитих про- 
мена. За последње 4 године он je овако изгледао :

Расходи 1930 г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.
у хиљадама динара

камати 1.177 1.084 972 861
Трошкови 431 422 379 325
Порези 413 367 569 578
Добитак 953 940 923 822

Приходи
Камати 1.646 1.578 1.322 1.190
Куће 205 202 207 193
Провидба 1.108 1.020 1.287 1.162
Пренос 15 13 31 36

Нето приход на камату je нешто слабији него 1929.
године, макар су послови у порасту. To je у вез« са општим 
снижењем каматне стопе, нарочито за потраживања. Про- 
видба je дала нешто већи износ него 1929. године. Ha поре- 
зима издано je 50 хиљада динара више. Чисти добитак je не- 
што вепи него 1929. године и приближава се милиону динара.

У управи Хрватс(се католичке банке д. д.. се налазе 
следећа г. г. :

Претседник и управљајући равнатељ: Фрањо Хрустић, 
потпредседник Фрањо Јуринац, Јулијо лл. Хегедиш, Мирко 
Капић, Драгутин пл. Маршеси, Др. Стјепан Маркулин, Ан- 
тун Стиплошек cf., Јулијо Сусавић, Др. Бруно Воук, a у 
надзорном одбору су г. г. : Иван Орешковић, Фаби-
јан Аушпергер, јосип Хрустић, Фрањо Матковић, Др. Ан- 
дрија Гостиша.

ПОЖАРЕВАЧКА ТРГОВАЧКА ВАНКА, — ПОЖАРЕВАЦ.
Пожаревачка трговачка банка у Пожаревцу осповака 

јс 5. новембра у 1907. години, дакле пре 24 година ; a за 
банке које поетоје већ четврт столећа, и које су издржале 
сву бурну историју наше отаџбине, може збиља да се каже, 
да су у пуном смислу речи пиокири нашег банкарства a тиме 
и нашег привредног живота у опште. Али сем овог јубилеја, 
који ће баика ускоро да слави има она још нечег јединственог 
у нашем банкарству. Од седам чланова управно-г одбора у
1930. години има их 4, који су ту исту функцију имали већ 
у 1907. години, a један je врши од 1911. године. Господин 
Јеврем С. јовановић-Касидолац, оснивач банчин још и данас 
je њезин претседник, a и директор Пожаравачке трговачке 
банке био je већ у 1907. години, тада као директор филиала 
Управе Фондова, члан њезиног управног одбора. И проку- 
риста банчин, г. Драг. М. 'Бурић je већ 1909. године био 
чиновник у истој кући.

У надзорном одбору, само je потпретседник, г-. Ми- 
лосав Апдрејевић, трг. остао једини из 1907. године.

У архиви нашег уредника налази се један велики низ 
годишњих извештаја банака и акционарских друштава из 
предратне Србије. Међу тим скупоценим материјалом наишли 
смо и на извештај Пожаревачке трговачке банке за 1910. 
годину.

У том извештају читамо ствари, које нас у потпуности 
потсећају на данашње прилике — изгледа као да je писан 
3<i 1930. годину, a не за прилике од пре двадесет година. Да 
извадимо само неколико карактеристичних пасуса : „Тако 
у првој половини минуле године наш je новац био еав пла- 
скран, што je ретко случај у то доб а .. .  „Појава нових нов- 
чаних установа у Београду са сниженом каматном стопом 
на нас није утицала за смањење наше каматне стопе, јер смо 
и пре њихове појаве, a  Ј'пућени нашим правшшма радили са 
мањим интересом но ма који завод и за време одржалн пот- 
пуну кулантност...

Завршни рачуни у оно доба изгледали су овако ;



Рачун изравнања из 1910. г. у хиљадама предратних динара.
Актива : Пасива :
Акције 750 Главница пред. 1.000
Акцион. П. кола 111 Приор. акц. П. кола 250
Благајна 69 Фондови 22
Страна монета 3 ^лагачи на штедњу 491
Менице 512 „ no тек. рач. 190
Страни дужници 14 Страни повериоци 418
Зајмови на залоге 327 Девизе 18
Тек. рачуни 616 Збир пасиве 3725
Банч. зграда 32
Намештај 7

Рачун губитка и добитка.
Расходи : Приходи :
Трошкови 19 Камата 71
Камати 21 Ажија 3
Отписи 16 ГТровизије 12
Добит 44 Прих. од непокр. 1.6

Збир прихода 88
Од тих времена прешло je  ДЕадесет година.
Данас je Пожаревачка трговачка банка један средњи, 

али ванредио имућан и одлично фундиран провинцијски нов- 
чани завод. Главница износи 3 милиона динара подељено у 
6000 акција no 500 динара. Она подржава своје робно и 
тсхничко оделење, a  учествује у Хомољској банци, Жагу- 
бица, у Пожаревачком угљенокопном a. д. „Кленовник“ као 
и у једном грађевинарском предузећу и вечој пилани. Њезини 
резервни фондови су за 530 хиљада већи од главнице и из-i 
носе 3.53 милиона динара.

Kao што су њезини биланси веома прегледно и јасно 
састављени, тако исто су бршкљиво састављени и извештаји 
управног одбора. У погледу на привредне прилике у прошлој 
години читамо, да су послови у Пожаревцу и области били 
у стагнацији али не катастрофалној. Нездраво вођени по- 
слови прећишчени су у прошлим годинама стечајевима, којијј 
у 1930. години више није било. Било je тешкоћа за пласи- 
рање банчиног новца, каквих има уопште и свуда, na ипак 
банка се смотрено старала да пласира новац у послове, ко- 
лико год се то могло и no нижој камати.

У доњој таблици доносимо упоређење глашшх би- 
лзнсних позиција за последње три године. Добијамо следећу 
слику :

Рачун изравиања.
А ктива: 1928. 1929. 1930.

У хиљадама динара
Г отовина 1.623 1.101 1.235
Д уж ници:

no 'меницама 6.603 5.458 5.134
„ зал. на -харт. од {;ред. 4.145 4.668 5.040
„ текучим рачунима 12.053 13.428 15.052

Хартије од вредности 4.131 5.916 4.408
Непокретности 90 90 90
Покретности 95 95 90
Разна актива 111 218 46
Прелазне позиције 31.061 36.082 37.281
Пасива :
Г лавница 3.000 3.000 3.000
Фондови 3.216 3.293 3.523
Улози на штедњу 15.448 16.176 16.126
Улози no тек. рачунима 6.119 3.769 2.352
Реесконт код Народне банке ------ ------ 2.573
Ломбард код Народне банке 368 368 368
Обавезе код банака 31 3.548 2.178
Збир билансе 59.825 67.249 68.281
Расходи : Рачун губитка и добитка.
Камате 1.963 1.799 1.725
Трошкови 589 516 659
Чиста добит 716 719 719

Приходи i
Камата 2.297 2.167 1210
Приходи од непокретности 53 47 47
ГТриходи држ. харт од вред. 109 138 123
Приходи акција домачих a. д. 94 98 102
Приходи од курсне разлике 126 ------ ------
Провизије 588 564 561
Збир расхода или прихода 3.268 3.034 3.104
Дивиденда 20% 20% 20%

За последње три године банчини фондови су порасли
за 312.000 динара на 3.53 милиона динара ; a заједно са глав- 
ницом, сопствена средства износе 6.53 милиона. Улози на 
штедњу су у 1929. години порасли према 1928. години за 
730 хиљада округло, a у 1930. години стагнирају —  они из- 
носе 16.13 милиона динара. Улози no текућим рачунима су у 
опадашу : од 6.12 милиона у 1928. години, смањени су у 1929. 
години на 3.77 милиона a у 1930. години иа 2.35 милиона ди- 
нара. Ha њиховом месту се у 1930. години појављује ре- 
есконт код Народне банке, у износу од 2.57 милиона динара 
Повериоци — банке, који у 1928. години износе минималну 
цифру од 31.000 динара, повећали су се у 1929. години на
3.55 милиона, али се у 1930. години смањују на 2.18 милиона 
динара. Ломбард код Народне банке непромењен je са
368.000 динара. Из ових података излази, да су се туђа срет- 
ства у 1929. према 1928. години повисила за 1.9 милиона на 
23.86 милиона, a да су у 1930. години са 23.59 милиона нешго 
мања. Однос сопствених сретстава ка туђим je као 1 :4 , a 
сва сретства, којима банка крајем 1930. године располаже, 
износе нешто преко 30 милиона динара.

Пласирана су на следећи начин : на кредите no те- 
кућим рачунима дато je 15.05 милиона динара; ова je по- 
зиција у снажном и сталном порасту: за три милиона у току 
последших година. Зајмови no меницама постепено се сма- 
п>ују : од 6.60 милиона у 1928. години смањени су на 5.13 
милиона у 1930. години. Кредит на основу залога државник 
хартија од вредности — што je један од веома лукративних 
послова, постепено се повећава: од 41 милион у 1928 години 
на 5. 04 милиона у 1930, години.

Сопствених хартија од вредиости банка има 4.4 ми- 
лиона динара, од чега je један милион приватних хартија, a 
остале Зј4 су државии папири. У 1929. години имамо у овој 
позицији повећање од 1,8 милиона динара (државне хартије), 
од чега je у 1930. години ликвидираио за око 1.5 милиона 
динара.

У рачуну губитка и добитка видимо, да су у расходима 
камати мањи, док су приходи од камата већи но раније ro- 
дине. Непромењени су остали и приходи од провизија. Значи, 
да су успркос смањења каматне стопе приходи били већи, 
пошто je у 1930. години знатно био повећан лукративан 
пласман, код смањених повериоца.

Трошкови банчини порасли су за 140.000 динара. Бруто 
добит je за 70.000 динара већа но у 1929. години, a износи
3.1 милион динара, дакле више од саме банчине главн-ице.

Чиста добит исказана je последње две године непро- 
мењено са 719 хиљада динара —  што дозвољава управи бан- 
чиној, да плаћа на име дивиденде 20% годишње. Њезина je 
дивидендна политика веома стабилна и јединствена у нашој 
држави: у 1920. години банка je плаћала 15% дивиденду, a у 
свим наредним годинама, na све до данас, непромењено 20%.

Управу Пожаревачке трговачке банке 1930. године са- 
чињавају следећа гг. : Претседник, Јеврем С. Јовановић — 
Касидолац (1907) трг. Потпредседник, Сава Мирковић, из- 
возник (1925) члан фирме Павловић и друг, Лазар С. Мило- 
сављевић, (1907) извозник. Милан Д. Стојадиновић, (1907). 
Михаило С. Павловић, извозник (1911) члан фирме Павловић 
и друг, Милан Марјановић, (1907) адвокат, Бора С. Па- 
вловић, банкарски чиновник (1929) ;



Прва пучка далматинска банка у Сплиту

Рачун изравнања на даи 31. децембра 1930. године
Актива Пасива

Г отовина:
Динара

Дионичка главнаца
Дивара

10,000.000-
a) благајна 2,973.494-58 Причуве :
б) жиро рачун код Народ. банке 617-158-40 a) редовита 2,574 200'—
в) рачун код Пошт. чек. завода, б) посебна за губ. на вјересијама 350.000'-

Сарајево 61.979 13 в) за покраће штета од промјева 1,575.800'—
r) рачун код Пошт. чек. завода, Причува за аиорт. некретвива 8 0 .0 0 0 -

Загреб 99.089-07 Мировинска заклада 16.960 —
Мјевице 9,196.165*50 Улошци :
Вриједносни папири : a) ва књижице 40,163 48Г86

a) државни 20,063.028-- б) у тек. рачувима 11,434.095*21
б) котирани на домаћим берзама 4,356 395-50 Вјеровввци:
в) разни 582.477 — a) вовчави заводи 3,900.41884

Девизе и валуте 170.788-41 б) разви вјероввицв 4,025 024-27
Дужници : Реесконт 6,754 130'—

a) новчани заводад 8,615542-56 Неисплаћена давидевда 27.356 —
б) у тек. рач. (покриће вријед. Прелазне ставке 1,615.688'25

папири, укњижбе и жиро) 7,886.797 46 В|ероввицк no преузетим гаравц. 5,789.532-70
в) у тек. рач. (покриће бланко- 

мјеницама и иначе) 22,600.816-14
Чисти добитак:
a) превос добитка из год. 1929. 69.172-23

г) разни дужници 2,796.21481 б) добитак за год. 1930.

! ■ ■

2,386.398-68
Некретнине:

(зграда Прокуративе, кућа ва Фран- 
цуској обали, кућа ex Реалка, те
земљиште на Солинској цести) 

Инвентар 
отпис за год. 1930,

Прелазне ставке
Дужници за преузете гараниије

3,938.000 — 
16.414 — 

1.414”— 
999.778-78 

5,789.532-70

Укупно 90,762.258 04 Укупно 90,7ö2.258"04

Рачун губжтжа ж добитка ва дан 31. децембра 1930. год.
Губжтак Добжтак

Дивара Динара
Камате : Превос добитка из год. 1929. 69.172*23

a) реесковтве 263.038*50 Камате :
б) no уложним књижицама 2,214.92870 a) вриједносвих паввра 1,498.487*85

Управни трошкови 344.84292 б) мјевице 450.077*72
Берива 707.201*— в) осталих рачува 2„403.876 57
Порези, кућарина, таксе и ГТриход од аекретвива 987.205*80
пристојбе 721.744*42 Приход од осталих бавчиввх

Огпис иввевтара 1.414"-— послова 1,299.920*28
Чисти добитак:
(урачунавши превос из год 1929.

Дин. 69.172-23) 2,455.57091

Укупво 6,708.740.45 Укупво 6,708.740*45

НАДЗОРНИ ОДБОР



Tehnička banka a. đ. - Beograd
Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

Aktiva Pasiva

Dinara Dinara
Gotovina : Glavnica 10,000.000 —
u blagajni 496.175-94 Rezervni fondovi:

po žiro računima kod : stalni rezervni fond 1,886.98Г43
Narodne banke i Post. Štedionice 1,050.609-58 za pokriće kursne razlike 856 55975
Anglo-Čehoslovačke i Praške Kred. Penzioni fond bančinih činovnika 370.000 —

banke i Jadransko-Podunav. banke 1,247.180"— Ulozi :
Vrednosti rezervnog fonda 1,447.728 — po knjižicama 6,772.749-10
Hartije ©d vrednosti 368.742'— po žiro računima 8,181.264-—
Menice : Razni poverioci i reeskont 6,924.428*44

u portfelju 9,070.349-85 Prenosna kamata i provizija 216.581 —
u reeskontu 3,930.000'— Tantijeme 266.400 —

Tekući računi 13,264.260’— Prenosna dobit u 1931. god. 2.096'—
Zajam na zaloge 557.795'— Dividenda za 1930. god. 1,200.000’—
Nepokretnost 5,030.939-10 Garancije 16,778.509 —
Inventar : Pošiljaoci naplata 47.300’-

vrednost na dan 31. dee. 1930. g. 236.978 25 Polagači kaucija 404 000'—
10 od sto otpisa 23.698-— Polagači pokrića 48,043.900-—

Primaoci garancija 16,778.509 — Polagači ostava 667.405"—
Depo 49,905.657'— Fondovi Mihajla Jevtovića 743.052’—

Ukupno 103,361.225 72 Ukupno 103,361.225-72

Račun gubitka i dobitka na dan 3Ì. dee. 1930. god.

Rashodi Prihodi

Dinara Dinara
Kamate : Kamate :

po tekućim računima 749.60740 po menicama i zalogama 2,000.56250
po ulozima na štednju 553 647-30 po tekućim računima 1,478.403-75
po reeskontu 231.220 — Provizija :

Režijski troškovi: po svima bankarskim poslovima 425 627 24
plate i dodaci osoblju, nagrade Prihod od bančinih zgrada 569.93505

član. Upravnog i Nad. odbora 563.400 — Prihod od hartija od vrednosti 16.440-50
opšti i kancelarijski troškovi 378.527-14 Razni prihodi:
redovna poreza i prirezi 423.532-90 naplaćeno od otpisanih potraživanja

Otpisi : i drugo 123.685-70
10 od sto od vrednosti inventara 23 698'— Prenos dobiti iz 1929. god. 1.094'—
propala potraživanja 27.120’—

Čista dobit:
10 od sto stalnom rezervnom fondu 166.500’—
tantijema članovima Uprav, i Nadz.

odbora, direktoru i činovnicima 266.400'—
penzionom fondu banč. činovnika ЗО.оОО'—
prenos dobiti u 1931. god. 2.096“-
12 od sto dividende 1,200.000’—

Ukupno 4,615.748.74 Ukupno 4,615.748-74

U P R A V N I  O D B O R  7 Oo N A D Z O R N I  o d b o r



Požarevačka trgovačka banka - Požarevac
Račtm  izravnanja na dan  3 i. decem bra 1930» ged»

Aktiva Pasiva

Dinara Dinara
Gotovina Glavnica 6.000 kom. akc. po 500 Din, 3,000.000*-
u blagajni 1,058.578*65 Fondovi
kod Narodne banke i drugih koresp. 177.389-08 stalni rezervni 1,779.337 16

Dužnici za sumnjiva potraživanja 967.000“—
po menicama (eskont) 5,134.592 — za fond činovnika 281.97Г23
po zalogama 5,040.507-20 za kurs razliku 500.000’—
po tekućim računima 15,052.057-37 Ulozi

Hartije od vrednosti po knjižicama 16,126.77830
državne obveznice 3,120.52470 po tekućim računima 2,352.6j5 60
akcije novčanih zavoda 1,038.5.4 — Obaveze

Vrednost fonda činovnika u držav. po reeskontu 2,573.400-—
hart, od vrednosti 2 4 9 .0 6 6 - po lombardu kod Narodne banke 368 200 —

Nepokretnost po bankama u raznim valutama 2,178.962-66
kuća bančina po predratnoj ceni 26.000-— Razne pasive 189.172-55
plac u Požarevcu 64.200 — Prenosna kamata 65.285'—

Pokretnost 90.000 — Tantijema 115.027 —
Razna aktiva 46.259 80 Akcepti 3,000.000*—
Naplate 167,927 71 Pošiljaoci naplata 167.927-71
Sopstveni akcepti kod banaka u ostavi 3,000.000 — Polagači pokrića
Pokrića dužnika po tekućim računima 27,726.999-55

u menicama i intabulacijama 24,504.699‘55 dužnika po tek. rač. u robi 2,739.452*—
u robi 2,739.452'— ostave na čuvanju 26.003*—
u hartijama od vrednosti 3,222 300 — Garancije
ostave na čuvanje 26.003 — u menicama 423.000*—

Državne garancije u menicama intabul. na I mesto 3,000 000*-
za žiro kod Narodne banke 3,000.000 — Kaucija članova Upr. i Nadz. Odbora 100.000*—
za date kaucije u hart, u vredn. 423.000*— Čista dobit zboru akcionara na

Kaucije članova 100.000 — raspoloženje 600.000*—

Ukupno 68,281.121-76 Ukupno 68,281.121*76

Račun gubitka

Rashod!

i  dobitka na đ a s  31. d e e . 1930. god.

Prihodi

Dinara Dinara
Kamate Kamata

po svima poslovima 1,725.344*34 po svima poslovima 2,270.573-75
Troškovi 659.834*16 prihod od nepokretnosti 47.200 —
Postignuta dobit Din. 718.923*48 Razni prihodi

16 od sto tantijeme 115.027-— prihod drž. hartija od vrednosti 123.492 —
dotacije fondu činovnika 3 896*48 prihod od akcija domaćih A. D. 101.717*50

Čista dobit Provizija po svima poslovima,
zboru akcionara na raspoloženje ažija i t. d 561.118-73

6.000 akcija po Din. 100 — 20 od sto 600.000*—

-  - Ukupno 3,104.101*98 - ...........................  Ukupno 3,104.101*98

UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR



Diskontna trgovačka banka a. d. Beograd
Račun.izravnanja. ma dan 31. dee. 1930. god.

Aktiva Pasiv®,

Dinara Dinara
Blagajna Glavnica 20.000 akcija à Din, 500
gotovina u kasi i žiro Nar, banke 1,145.806-72 potpuno uplaćenih 10,000.000'—

Eskontovane menice Fondovi
u portfelju 4.357.342*50 rezervni fond 1,613.507 —

Tekući računi penzioni fond 54.847'—
primanje po istim 10,417.845-78 Ulozi na štednju

Zajmovi на zaloge po uložnim knjižicama 4.277.886-50
na državne hartije od vrednosti 708.800'— Tekući računi

Bančine hartije od vrednosti obaveze po istim 6,560.09512
vrednost istih 5,408.351*— Polagači pokrića

Nepokretnost po spisku !4,381.445'65
zgrada u Póne Evgen. tal. po otpisu 289.100™ i Razna pasiva

Nameštaj i kancelar, materijal obaveze po raznim računima 992.430-70
po otpisu 59,070’— Pošiljaoci naplata

Vrednost fondova po spisku 455,863-40
rezervnog u drž. hart, od vrednosti 1,022.724}- Date garancije
penzionog u drž. hart od vrednosti 11.240 — po spisku 1,445.887 —

Pokrića po tekućim računima 14,381.445-65 Cista dobit
Naplate zboru na- raspoloženje 500,000”—

u portfelju 196,520-85 za prenos za 1931. god. 7.836*68
kod advokata 187.786 —
na inkasu 71.556-55

Razna aktiva
primanja po istim 586.323'™*

Dužnici po garancijama 1,445.887’-
Ukupa© 40,289.799 05 Ukupno 4Q,289,799'05

Raetia gubitka i dobitka im dan. 31. dee. 193©«, god.
Gubitak ' Dobitak

Dinar® Dinara

Kamate Kamata
po svima poslovima 668,427-43 po svima poslovima 1,421.312-26

Troškovi Provizija
stanarine, plate, dodaci per®za„ po svima poslovima 208,148“74

nagrade članovima Upravnog i Razni prihodi
Nadzornog Odbora 545.154*35 od kupona 27* od sto rente

Otpisi Ratne Štete 226.400'—
od nepokretnosti 5.925'— od kupona 4 od sto agrarnih
od kancel. materijala 1,805”- obveznica i 7 od sto dol. zajma 43.682'SO
od nameitaja 4 .7 5 8 '- od nepokretnosti 34.362-55
od sumnjivih potraživanja 326.980'— od hartija od vrednosti razlika na

Čista dobit Din. 577.087”68 kursu 184.422-75
10 od sto rezervnom fondu 5 7 .709 '- od prenosa dobitka iz 1929. god. 11.808*66
2 od sto penzionom fondu : 1 1 .5 4 2 -

zboru na raspoloženje 500.000*—
prenes u 1931. god. 7.836-68

Ужупжо 2,130,137”46 Укупно 2„130.!37“46

U f  Г А Д Г Н Т  O D  B O R  N A D Z O R N I  O D B O R
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Садржај:
Beogradska zadmga — Beograd 
Љубљанска кредитна банка — Љубљана
Хрватска пољоделска бакка — Загреб 
Међународна банка — Загреб 
Велико-бечкеречка фабрика шећера —

BEOGRADSKA ZADRUGA — BEOGRAD.«)

Krajem 1929. godine uprava Beogradske zadruge donela 
je odluka — za što je prethodno bila ovlašćena od zbora ak- 
cionara (a i nadzorna vlast je dala odobrenje) —  da povisi 
glavnicu od 40 miliona za 10 miliona na 50 miliona dinara, izda
vanjem 2500 komada akcija novog kola od po 4000 dinara no
minalne vrednosti. Međutim, taj je upis u 1930. godini storni
ran, usled toga, što su se stari akcionari bunili i žalili na upis. 
Da je do toga došlo, Beogradska zadruga ogrešila bi se pro- 
tivu svoje dosadašnje prakse. Slabo je poznato, da su akcio
nari Beogradske zadruge samo jedan put efektivno uplatili svoje 
akcije. To je bilo 1882. godine, prilikom osnivanja, kad se Beo
gradska zadruga zvala „Beogradska zadruga za međusobno 
pomaganje i štednju”. U ono doba bila je još zadruga (dok je 
sada odavno već akcionarsko društvo) ; njezina glavnica je bila 
podeljena na kolo od po 400.000 dinara, a svako kolo na 4000 
udela od po 100 dinara, koji su se uplaćivali prinudnim nedelj- 
nim uplatama od po 50 para, tako da je svaki udeo bio uplaćen 
za 200 nedelja. Kad je jedno kolo bilo uplaćeno, raspisan je upis 
za drugo kolo i t. d. sve dok nije glavnica dostigla 1 milion di
nara. Onda se prestalo sa uplaćivanjem udela.

Od onog doba glavnica je četiri puta povišena; 1910. go
dine na 2.5 miliona, 1922. godine na 10 miliona, 1926. godine 
na 20 miliona, a 1929. godine — nakon izvršene valorizacije — 
na 40 miliona dinara, uvek upotrebom sopstvenih rezervnih fon
dova. Smatramo da je to jedinstveni slučaj u istoriji našeg ban
karstva, da jedan novčani zavod povisuje svoju glavnicu od 
efektivno uplaćenog jednog miliona dinara u toku godina na 
četrdesetostruki iznos (naravno nominalno) i to samo pomoću 
rezerve — a ne putem novih emisija.

U 1930. godini za Beogradsku zadrugu ne postoji pri
vredna depresija, ni smanjenje volumena poslova. Naprotiv, ona 
je baš u toj godini pokazala veoma lep napredak, kome je uo
stalom dala vrlo vidan izražaj: uprava je predložila a glavna 
ekupština odobrila, da se za 1930. godinu povisi dividenda od 
400 (koliko je iznosila 1929. godine) na 500 dinara! To će za
1930. godinu biti jedinstven slučaj kod naših vodećih banaka.

Posle smrti Luke Čelovića, osnivača, pretsednika i du
gogodišnjeg diktatora Beogradske zadruge (u 1929. godini) u 
upravu je ušao nov duh.

(Napušta ee princip centralizacije — uprava naime ob
javljuje ,da će u skoro vreme proširiti svoj delokrug postupnim

*) Za 1929. g. bilans je analiziran u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” za 1930. g., br. 28, str. 124, a za 1928. g. u br. 16., 
str. 250 iz 1929, godine.

Вел. Бечкерек

otvaranjem izvesnog broja filiala u svim većim centrima dr
žave, a naročito u Južnoj Srbiji, koja još uvek pruža široko 
polje za rad.

Napustiće se čak i dugogodišnja rezidenca u Savamali; 
uprava je usvojila ideju, da pristupi zidanju jedne velelepne pa
late na svome imanju kod Kneževog Spomenika a sa definitiv
nom odlukom samo još čeka, da se dovrši regulacioni plan Po- 
zorišnog trga. Na toj odluci možemo upravi samo da čestitamo 
već i zbog toga, što smo uvereni, da će njihova palata u nekoliko 
da ulepša naružno lice beogradsko sa palatom njihovog suseda i 
konkurenta.

Na reorganizaciji osiguravajućeg posla — tehničkog i 
komercijalnog —  radi se punom parom, sada već dve godine
— i to je veoma pohvalno, već i zbog toga, što je zadruga naj
starije domaće osiguravajuće društvo i što kod nje zbilja po
stoje svi uslovi ,da se posao u što većoj meri razgrani.

Ipak moramo upravi Beogradske zadruge učiniti jedan 
prekor; ona je naime u poslednjim dvema godinama napustila 
tradicionalnu i potrebnu praksu što preglednijeg i jasnijeg sa
stavljanja godišnjih izveštaja i komentarisanja bilansa; u izve- 
štajima o bančinom radu za 1929. i 1930. godinu uzalud smo 
tražili detaljnija obrazloženja sastava rezervnih fondova, sa
stava njihovih vrednosti, specifikacije portfelja hartija od vred
nosti i t. d. Direkcija nam je na razna naša pitanja sa objašnje
njima ljubazno išla u susret ,ali uprkos tome smatramo, da bi 
širi publicitet izveštaja i po zavod bio od koristi. Bar u onim 
granicama, kojim se to praktikovalo do 1929. godine.

Polet kao i povećanje volumena poslova Beogradske za
druge pokazuje nam donja tablica uporednog kretanja glavnih 
bilansnih pozicija za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara

Blagajna 1.913 1.449 1.321 1.323
Menice 46.985 43.242 70.111 76.175
Hartije od vrednosti 13.895 27.148 34.285 36.122
Zajmovi na lomb. i pol. 1.138 2.373 2.498 2.785
Dužnici po tek. rač. 29.722 25.942 35.437 38.899
Vrednost rez. fondova 25.535 39.297 30.909 24.414
Vrednost pens. fonda — — 9.884 10.795
Nepokretnosti 3.158 9.833 9.833 10.767
Nameštaj — dinara 3 3 3 3
Razni računi 86.512 182.322 166.677 231.621



!
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20.000 20.000 40.000 40.000
27.373 57.958 45.156 47.614
24.955 24.042 22.611 25.112

5.194 10.051 20.394 31.322
6.943 6.004 39.440 6.263

27.988 16.565 7.815 29.676
■

1.345 1.811 1.302 1.220
5.167 9.373 9.880 11.077

122.357 149.207 194.282 201.24-3

Pasiva
Glavnica 
Fondovi
Ulozi na knjižice 
Ulozi po tek. rač.
Poverioci 
Reeskont 
Rezervisane štete 
Pensioni fond 
Zbir bilansa

U 1927. godini iznose glavnica i fondovi 47.37 miliona di
nara, a 1928. godine iskazani su sa 78 miliona dinara, zbog po
većanja fondova od 27.37 miliona na 57.9 miliona dinara. Da 
bi to povećanje fondova, koje rezultira iz valorizacije bančinih 
aktiva kao i redovne godišnje dotacije fondovima, bilo što oči
glednije, objavljujemo njihov detaljan pregled:

Fondovi 1927. 1928. 11929. 1930.
u hiljadama dinara 

Stalni rezervni fond 4.505 4.907
Spec. renzervni fond — 3.052
Osobeni fond 6.410 19.005
Fond za kursnu razliku har- 

tija od vrednosti — 14.129 18.234 17.351
Fond otseka života 751 751 751 751
Fond otseka nesr. sluč. 150 150 150 150

8.001 7.442 8.219 8.720
7.553 8.521 9.484 9.621

5.258 5.850
3.052 3.052

5 1.461

Rez. premija života 
Rez. premija požara

Ukupno 27.373 57.958 45.156 47.649
U 1929. godini glavnica je povišena na 40 miliona dinara, 

a ukupni fondovi su iskazani sa 45.15 miliona dinara; vidimo 
dakle, da su fondovi manji za 12.8 miliona; a istovremeno i pri- 
mećujemo, da je sa „osobenoga fonda” skinuto 19 rr.iliona di
nara (koji su sa još jednim milionom, koji je uzet iz dobiti tek. 
godine, preneti na račun glavnice) i da su istovremeno ostali 
fondovi zbog redovnih dotacija povišeni na 6.2 miliona dinara. 
Povišenje glavnice je dakle bilo samo jedna tehnička, knjigo
vodstvena transakcija. U 1930. godini, zbog dotacije fondovima, 
(od 2.5 miliona dinara) sopstvena sretstva dostižu 87.65 miliona.

Strana sretstva, kojima zavod raspolaže, naime ulozi na 
štednju, po tek. računima, poverioci i reeskont iznosila su: 1927. 
godine 65.08 miliona, 1928. godine 56.66 miliona, 1929. godine
90.26 miliona i 1930. godine 92.37 miliona dinara. Vidimo, da 
su strana sretstva u 1928. prema 1927. godine smanjena za 8,42 
miliona, što dolazi otuda, da su se za nepun milion smanjili 
ulozi na štednju i poverioci, a pošto su ulozi po tekućim raču
nima povećani za 5 miliona to se je mogao smanjiti i reeskont 
za 11.42 miliona dinara.

U 1929. godini strana sretstva pokazuju ogroman porast 
za 33.59 miliona na 90.26 miliona; u 1930. godini iznosi porast 
samo 2 miliona. Zaključak, koji se nameće, naime da su po
slednje dve godine strana sretstva ostala nepromenjena, je ta- 
čan, ali ako pobliže pogledamo tablicu specifikacije bančine pa
sive, vidimo, da su u toku tih dveju godina učinjene ogromne 
struktureine promene.

Poverioci su u 1929. godini porasli na 39.44 miliona 
(prema 6.00 miliona u 1928. godini), a u narednoj godini sma
njeni su skoro na raniju visinu. To je svakako jedna krupna 
promena, za koju u izveštaju nismo mogli naći objašnjenja. Ona 
je u vezi sa nameravanim povećanjem glavnice i odlučenim 
stornom. čim  je pala odluka o povišenju glavnice, mnogobrojni 
akcionari, a  i takvi koji su tom prilikom hteli to da postanu, 
uplatili su odnosne iznose za akcije. Ti iznosi morali su da va
riraju oko 15 miliona, ako ne i više i mi smatramo, da su u 
glavnom oni prouzrokovali ovaj skok pozicije poverioca (preko

kojeg računa je zadruga vodila ove uplate). Uprava je ove 
sume odmah i lukrativno plasirala, što potvrđuje porast aktivnih 
poslova bančinih. U izveštaju za 1930. godinu čitamo, da su se 
ti iznosi — nakon storniranja odluke o povišenju glavnice — 
vratili ulagačima, razume se da sa odgovarajućom kamatom, 
koja, kao što ćemo to docnije videti, osetljivo tereti račun gu
bitka i dobitka za 1930. godinu. Zbog priliva obilnih sretstava 
u 1929. godini (i ulozi po tekućim računima su porasli za 10 
miliona na 20.39 miliona dinara), banka je smanjila reeskont za 
8.75 miliona na 7.81 milion dinara. U 1930. godini došao je od
liv tih sretstava, i da se za njihovu isplatu ne bi morali sma
njiti lukrativni angažmani, zadruga se obratila Narodnoj banci 
u pomoć i povećala reeskont na 29.67 miliona dinara, što je 
bilo dovoljno, jer su istovremeno porasli i ulozi po tekućim ra
čunima za 11 miliona a i oni na štednju za 2.5 miliona dinara.

Ukupna sretstva, kojima Zadruga raspolaže, dostižu da
kle u 1930. godini (zajedno sa rezervisanom štetom od 1.22 mi
liona i pensionim fondom činovnika) 192.32 miliona, od čega je 
preko polovine sopstvena sretstva.

Aktiva Zadruge pokazuje nam njihov plasman:
Najveći deo tih sretstava plasiran je u eskont menica, 

što je od uvek bio najviše negovan posao Beogradske zadruge. 
Ti su krediti porasli za poslednje tri godine za skoro 33 miliona 
dinara i iznose krajem 1930. god. 76.17 miliona dinara. Prema 
1929. godini, porast iznosi 6 miliona dinara. Krediti dati po te
kućim računima porasli su za poslednje tri godine za 13 miliona 
dinara (u 1928. prema 1927. godini smanjeni su za skoro 4 mi
liona) i iznose krajem 1930. godine 38.89 miliona dinara. Ogro
man je i plasman u hartijama od vrednosti: od 13.89 miliona u
1927. godini povišen je do kraja 1930. godine na 36.12 miliona. 
Prema 1929. godini višak iznosi 1.83 miliona dinara; to pove
ćanje dolazi otuda, što je valoriziranjem povećana nominalna 
vrednost akcija Beočinske fabrike cementa od 500 na 1500 di
nara i što su nabavljene još neke hartije od vrednosti.

Nepokretnosti su bilansirane u 1930. godini sa 10.73 mi
liona dinara. Beogradska zadruga ima veliki deo svojih rezervi 
angažovanih u nepokretnim dobrima u Savamali, gde je izda
vanje stanova kao i dućana prema izveštaju zadruge veoma 
otežano. Uprava ističe, da je rentabilitet imanja u Savamali, na
ročito onih zidanih posle rata, spao na minimum. Zato smatra 
za svoju dužnost, da unovči ta imanja po najpovoljnijoj ceni, 
da bi dobijena novčana sretstva plasirala bilo u vidu zajmova, 
bilo opet u nepokretna imanja u centru prestonice, gde je ren
tabilitet veći. Vrednost rezervnih fondova kao i pensionog fonda 
činovnika iskazana je u 1930. godini sa 35.2 miliona dinara. 
(Prema 1929. godini manja je za 5.58 miliona dinara). Veliki 
deo tih fondova plasiran je u nepokretnosti i u hartije od vred
nosti. Sastav tih vrednosti drži uprava više manje u tajnosti, i 
njih analizirati, potpuno je nemoguće. Beogradska zadruga je 
u prošloj godini prodala zadužbini Luke Čelovića — dve pa
late u Zagrebačkoj ulici — za 27.45 miliona dinara. Pošto su 
prodate dve palate pripadale rezervnim premijama otseka po
žara (vrednost ukupnih fondova svih grana osiguranja iskazana 
je sa 17.22 miliona dinara), to je gotovina, koja je ostala po 
odbitku duga, koji je teretio te dve palate, plasirana u državnim 
hartijama od vrednosti.

i Vrlo malo povećanja pokazuje u 1930. godini pozicija 
lombarda hartija od vrednosti i sopstvenih polisa osiguranja: 
za nepunih 300 hiljada na 2.78 miliona.

Nameštaj i pribor (u koji je ubrojen i kafanski i hotelski 
nameštaj zadruginih nepokretnosti) iskazan je sa 3 dinara.

Napomenuli smo, da je uprava zadruge počela poslednjih 
godina, da posvećuje najveću pažnju odelenju osiguranja. Uvela 
je nove grane ,naime provalne krađe i loma stakla, a stare ob
like, života i požara, iz osnova je reorganizovala. I mi hoćemo 
malo duže da se zadržimo kod ove grane.

Ni u 1930. godini poslovi oko spoljne i unutrašnje (teh
ničke i komercijalne) reorganizacije nisu privedeni kraju. Ali su
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postignuti rezultati već sada očigledni. Naročito u otseku života. 
Dok se ranijih godina štok osiguranja u ovoj grani stalno kretao 
između 30 i 33 miliona, prošle —  1930 godine —  dostigao je 
44 miliona dinara. Uspeh rada u otseku požara također je po
voljan, ma da se toj grani pristupilo sa naročitom rezervom i 
opreznošću. Isključeno je osiguranje mlinova, strugara i šum
skih postrojenja, usled velikog rizika, koje takva preduzeća po
vlače za sobom. Ukupna suma osiguranja nije označena.

Izdvojili smo iz bilansa nekoliko podataka, koji ilustri
raju kretanje osiguravajućeg posla:

Osiguravajući posao.

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Premijé (bruto)
Života
Požara

1.741
6.941

1.819
5.128

2.281
4.904

Ukupno 8.682 6.939 7.185

Dažbine
Života 20 40 66
Požara 676 687 715

Ukupno 695 728 781

Prihodi rez. premija
Života 8.001 7.441 8.219
Požara 7.553 8.521 9.484

Ukupno 15.555 15.963 17.704

šte te  (neto)
• Života 901 917 1.104

Požara 1.717 938 1.229

Ukupno 2.619 1.856 2.333

Premije reosiguranja
Života 378 476 785
Požara 4.520 2.720 2.834

Ukupno 4.898 3.196 3.620

Dotacije rez. premija
Života 7.441 8.072 8.719
Požara 8.521 9.484 10.312

Ukupno 15.963 17.556 19.032

šte te  reosiguranja
Života 62 52
Požara 277 784

Ukupno 339 836

Premije (bruto) kod osiguranja života u stalnom su po
rastu, od 1.74 miliona u 1928. godini na 2.28 miliona u 1931. go
dini; dok su na protiv one kod požara u opadanju: od 6.94 mi
liona u 1928. godini na 4.90 miliona ili za 30%. 'io  je u vezi sa 
reorganizacijom posla. Dažbine su u porastu što dokazuje, da 
se broj novih ugovora morao povećati.

Premiju koja se plaća reosiguraču je kod osiguranja ži
vota, u porastu, a kod požara u opadanju, analogno kretanju 
prihoda od premija.

Isplaćene štete su kod života nešto malo veće; to dolazi 
otuda, što u većoj meri pristižu osiguranja na doživljenje. Kod 
požara štete su manje no u 1928. godini, i malo veće od onih u 
1929. godini.

Interesantan je procentualni udeo šteta u neto premijama 
i dažbinama zajedno. Kod osiguranja požara dobijemo sledeću 
sliku:

Godina Premije i dažbine šte te šte te  u '
u hiljadama dinara

1928. 3.092 1.717 55.44
1929. 3.095 938 30.30
1930. 2.785 1.229 44.21

Iz ovog upoređenja najlepše se pokazuje dejstvo reor
ganizacije: procentualni odnos šteta je u 1929. godini u snažnom 
opadanju; od 55.44% u 1928. godini smanjen je u 1930. godini 
na 30%. Dalje vidimo, da su prihodi od neto premija (dakle po 
odbitku iznosa, koji zavod plaća reosiguraču) u 1928. i 1929. 
godini ostali nepromenjeni; pošto su se u 1930. godini nešto 
malo smanjili a štete istovremeno poskočile, to je odnos u 1930. 
godini pogoršan, ali je ipak za 11% bolji no u 1928! godini. 

Kod odelenja života odnos je sledeći:
Godina Premije i dažbine šte te Štete u <

u hiljadama dinara
1928. 1.383 901 68.04
1929. 1.374 917 66.73
1930. 1.562 1.104 70.67

Čisti prihod od premija je u 1929. godini prema 1928. go
dini nešto manji, a 1930. godine za oko 200 hiljada veći: štete 
su u porastu, a naročito u 1930. godini. Procentualni odnos je u 
1929. godini prema 1928. godini bolji za 1.31%, a u 1930. godini 
prema 1928. godini za 2.63% slabiji i ako se normalno i ova 
visina sm atra kao vrlo povoljna, što u ostalom zavisi od sastava 
i starosti polisa.

Kretanje prihoda i rashoda Beogradske zadruge poka
zuje nam sledeća tablica upoređenja glavnih pozicija računa gu
bitka i dobitka:

Račun gubitka i dobitka.
1 Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dina: a
Kamate 2.502 2.767 2.604 4.285
Plate 1.261 1.235 1.340 1.647
Porez 2.147 1.571 1.132 1.308
Opšti troškovi 2.022 2.183 4.171 3.491
Štete 2.112 2.619 1.855 2.333
Premije reosiguranja 1.835 4.898 3.196 3.620
Otpisi 1.699 4.324 759 816
Čista dobit 6.241 6.345 7.017 7.730
Dotacije rez. premijama 15.963 17.556 19.032

Prihodi
Kamata 6.364 6.998 6.925 10.008
Provizije 1.345 761 1.210 1.653
Premije 4.635 8.682 6.939 7.185
Dažbine 764 696 728 781
Prihodi nepokretnosti 4.316 5.049 4.832 3.541
Prihodi od hart, od vred. 1.599 3.912 1.728 2.780
Naplaćena sumnjiva potr. 797 105 969 426
Prihodi rezervnih premija 15.555 15.933 17.704
Razni prihodi — — 146 337 183
Zbir prihoda 19.823 41.909 39.634- 44.265

Rashodi po kamatama pokazuju u 1930. godini znatan 
porast, i ako je poznato, da su tuđa sretstva ostala prema 1927. 
godini skoro nepromenjena. Naprotiv, na osnovu prve tablice 
vidimo, da je u 1930. godini učinjena pregrupacija tuđih sret
stava, te je na mesto visokog iznosa poverioca u 1930. godini 
stupio reeskont kod Narodne banke, za koji držimo, da je -mno
go jeftiniji. Prema dobivenim informacijama dolazi ovo pove
ćanje rashoda po kamatama otuda, što su se ukamaćivali kroz 
skoro čitavu godinu iznosi, položeni na uplatu novog kola za 
povišenje akcionarske glavnice. Plate su porasle za 300 hiljada
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dinara na 1.64 miliona. Porezi su manji no u 1927. i 1928. godini, 
ali nešto malo veći od 1929. godine. Oni iznose 1.30 miliona di
nara. Opšti troškovi pokazuju smanjenje za 680 hiljada dinara, 
što je svakako povoljan znak (iznose 3.49 miliona dinara). Ot
pisi sumnjivih potraživanja, koji su na primer 1927. godine iz
nosili 1.70 miliona, a 1928. godine 4.32 miliona su u poslednjim 
godinama mnogo smanjeni uprkos znatno većim kreditima, što 
je dokaz predostrožnosti bančine; u 1929. godini iznose 759.000, 
a 1930. godine iskazani su sa 816.000 dinara.

Bruto prihodi zadruge dostižu 44.26 miliona, a prema
1927. god. veći su za punih 24.44 miliona (kad su iznosili svega
19.8 mil. din.). Podeljeni su ovako: 10 miliona dinara otpada 
na prihode od kamata. Provizije su u 1930 .godini također po
većane, za 420 hiljada na 1.65 miliona. Prihodi od nepokretnosti 
manji su no u 1928. godini; u glavnome zbog spuštenih kirija. 
Prema 1928. godini manjak iznosi 1.5 miliona, a prema 1929. 
godini 1.3 miliona dinara —  iskazani su sa 3.54 miliona din. 
Od hartija od vrednosti prihodi su porasli prema 1929. godini 
za 1 -milion na 2.78 miliona dinara. Od naplaćenih a već otpi
sanih potraživanja prihod je iznosio 426.000, dakle 50%.

Čista dobit veća je no u ma kojoj godini i iznosi 7.73 mi
liona dinara. Podeljena je na sledeći način: stalnom rezervom 
fondu dotira se 399 hiljada, na ime dividende dato je 5 miliona, 
za tantijeme 1.32 miliona, pensionom fondu činovnika 100 hiljada, 
a ostatak od 911 hiljada dinara prenelo se na novi račun.

Dividendna politika je veoma interesantna; tako se pla
ćalo 1921. godine 100 dinara, 1922. godine 120, 1923— 1925 go
dine 150 dinara, 1926— 1928. godine po 200 dinara; za 1929. 
godinu 400, a za 1930. godinu 500 dinara.

Akcije Beogradske zadruge su na beogradskoj berzi veo
ma tražen papir. Da naznačimo nekoliko kurseva: na dan 31. 
decembra 1927. godine kurs je bio 5500, 1928. godine 7450, 
1929. godine 6000 dinara; krajem 1930. godine kurs je bio 7560, 
a ovih dana, eks kupon, 7120 dinara.

Uprava Beogradske zadruge sastoji se iz sledeće g. g.: 
Pretseđnik: Mihajlo K. Sonda, industrijalac; Todor Đurić, tr
govac, Obrad Blagojević, advokat, Dr. Milan Todorović, pro
fesor Univerziteta, Stavra Trpković, rentijer, D-r Milorad Go- 
đevac, načelnik Ministarstva soc. pol. u penziji, Kuzman S. Ni- 
kolić, trgovac, Raša Milošević, upravnik Drž. Mon. u penziji, 
D-r Ferdinand Gramberg, industrijalac, Milivoje Nikolajević, ge
neral u penziji, D-r Nikola Nikić, ministar u penziji, Aleksandar 
K. Sonda, industrijalac. U nadzornom odboru su g. g.: Pretsed- 
nik: Todor Mijailović, rentijer; D-r Nikola Vulić, prof. Univerz., 
Zafir Stanković, advokat, D-r Jovan Radonjić, prof. Univerz., 
Aca Jovanović, trgovac.

ЉУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА — ЉУБЉАНА.*)

Анализирајући билансу Љубљанске кредитне банке за
1929. год., која je no укупном износу била за 33 милиона ди- 
нара мања од билансе концем године 1928., ми смо, припи- 
сујући то смањење укупне блансе ликвидацији тршћанске 
филијале, изразили мишљење, да he већ идућа биланса пока- 
зати понован пораст укупне суме. И нисмо се преварили. 
Биланса концем 1930. године je за преко 80 милиона ди- 
нара већа од укупне билансе концем 1929. године.

Биланса Љубљанске кредитне банке износи концем 
прошле године 653 милиона динара. Међутим од тога из- 
носа мора се одбити 55 милиона који се налазе колико у 
активи толико и у пасиви и претстављају међусобне рачуне 
централе и филијала. Према томе билансна сума износи око 
600 милиона динара према стварних 516 милиона концем
1929. године.

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 7. јуна 1930. године број 23.
страна 104; a  за 1928. годину у 35. броју од 5. окт. стр. 574.

Наша предвиђања да he Љубљанска кредитна банка 
no укупној суми своје билансе поновно доћи на четврто ме- 
сто међу нашим приватним акционарским банкама нису се 
остварила. Развитак код Српске банке ишао je таквим тем- 
пом, да joj je четврто место осигурано на дужи период — 
док евентуалним фузијама не настану нове групације у на- 
шем новчарству. По укупној суми своје билансе, Љубљанска 
кредитна банка долази на пето место наших приватних нов- 
чаних завода акционарског типа. Ona je наравно и даље нај- 
већи новчани завод Словеније.

Знатном повећању промета у прошлој години допри- 
нела je много и ново отворена филијала у Загребу. Сама 
уг.рава каже у свом извештају, да се je подружница у За- 
гребу добро увела, придобила знатна средства a да обим 
њеног рада оправдава најбоље наде за будућност. У трго- 
вању нашим доларским папирима на загребачкој берзи, фили- 
јала Љубљанске кредитне банке игра доминантну улогу. Сло- 
венија je, како то спомиње извештај управе, преузела велике 
количине тих папира na je јасно да je загребачка филијала 
Љубљанске кредитне банке у њима морала имати јак про- 
мет. Љубљанска кредитна банка има данас 15 филијала. По 
броју филијала, ако не рачунамо Прву хрватску штедионицу 
која са својих 50 филијала има један изузетан положај, на- 
лази се на водећем месту.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актнва 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. r.

у хиљадама динара
Благајна 24.058 19.662 25.771 22.532
Менице 93.741 103.792 91.668 102.784
Ефекти 16.590 14.645 16.237 21.417
Ломбард 9.184 6.790 10.693 12.972

Дужници:
Банке 29.594 29.688 16.788 16.719
Покрив. залогом 114.325 125.684 122.370 182.839
Покрив. бланко акц. 172.191 176.838 177.382 180.839
Конс. послови 26.331 25.188 24.150 30.297
Некретнине 20.904 20.503 20.010 20.726

Пасива
Г лавница 50.000 50.000 50.000 50.000
Резерве 8.183 9.810 11.013 11.467
Улошци на књиж. 131.035 136.746 146.479 166.346
Улошци на тек. рач. 137.105 135.721 140.643 161.172

Повериоци:
банке 59.832 46.704 56.794
остали 111.252 124.061 96.741 184.702

Реесконт 1.196 9.725 2.141 11.765
Добитак 5.212 5.173 5.251 5.421
Укупна биланса 585.498 604.149 571.526 653.237

Како су властита средства остала иста то пораст од 
80 милиона долази од поверених износа. Улошци на штедњу 
порасли су за 20 милиона динара. Године 1929. пораст из- 
носи 10 милиона. Године 1928. само 5 милиона. Према томе 
cp порастом уложака у прошлој години морамо бити задо- 
вољни. Поготову кад узмемо у обзир привредне прилике. 
Тежиште уложног посла je у Словенији. A у Словенији ак- 
ционарским банкама терен je веома тежак јер у том делу 
наше државе институција комуналне и банске штедионице 
најбоље je позната.

И улошци на текућем рачуну порасли су за преко 20 
милиона. Године 1929. пораст уложака на тек. рачуну из- 
носио je само 5 милиона динара. Године 1928. имамо чак и 
опадање уложака на тек. рачуну.
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Повериоци су ове године исказани у једном износу. 

Ранијих година имали смо деобу иа банке и остале. Обе те 
позиције биле су билансиране концем 1929. године са 153 
милиона динара. Конце.м 1930. билансирани су са 30 мшш- 
она дннара више.

Реесконт je у знатном порасту. Од 2.1 милиона кон- 
цем 1929. године на 11.8 милиона концем 1930. To значи да 
je завод био у могућности да пласира не само сва сретства 
која je добио, него да je редисконтирањем меница прибегао 
и другим изворима. Ако би ликвидитет нашег новчаног тр- 
жишта судили no биланси Љубљанске кредитне банке дошли 
би до закључка да je он био слабији концем 1930. г. него 
концем 1929. године. Поред пораста и то знатног редис- 
конта, залиха готовине дотично потраживања no жиро ра- 
чунима кондем 1930. слабија je него концем 1929. године.

Дужници су у знатном порасту. Они, покривени раз- 
ним покрићем порасли су од 122 на 182 милиона или за 60 
милиона дотичио 50 од сто. Тим je прилично оповргнуто твр- 
ђење да иовчани заводи прошле године нису знали како да 
пласирају средства са којима располажу. Јак пораст дуж- 
ника ima  се једним делом приписати отварању филијале у 
Загребу која je у Загребу и околини пласирала знатне 
износе,-

И менице су у порасту за нешто преко 10 милиона 
динара. Међутим оне још увек не играју ону улогу у би- 
ланси Љубљанске кредитне банке, коју играју у билансама 
осталих наших великкх новчаних завода. Ну ако буде по- 
вољно решено питање редисконта, сигурно je, да he и Љуб- 
љанска све већу пажњу посвећивати есконтном послу.

Ефекти су порасли за 5 милиона динара. Од укунног 
износа ефеката који су билансирани концем 1930. године 
са 21J9 милиона динара, 17.5 милиона отпада на државне 
папире и деонице Народне банке. Један милион динара от- 
пада на деонице новчауих завода, 1.5 на деонице индустриј- 
ских подузећа a 1.4 милиона на банковне облигације и оста- 
ло. Међутим то није све. Љубљанска кредитна банка акције 
подузећа код којих има трајно учествовање не књижи под 
ефекте него под „конзорцијални рачуни и трајна учешћа“. 
Тако je тај рачун прошле године порастао за 6.150.000 ди- 
нара, услед преузимања једног већег пакета деоница твор- 
нице папира Вевче, којег je до тада имало Опште југосло- 
венско банкарско a. д. Данас je Љубљанска кредитна банка 
главни акционар Вевча. У њеним рукама налази се преко 
половика деомица овог просперног индустријског подузећа.

Прошле године Љубљанска кредитна банка ликвиди- 
рала je неке индустријске ангажмане. Данас je она заинте- 
ресирана у неких десетак подузећа, банака и иидустријских 
подузећа од којих претежни део добро послује.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Приходи 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
Камати 45.139 43.468 39.747 45.778
Пословна добит 12.674 11.030 10.395 9.851
Некретнине 898 979 818 1.424

Расходи
Камати 36.674 34.115 31.101 35.883
Упр. трошкови 13.076 13.290 12.386 13.186
Порези 3.615 1.284 554 392
Дубиоза 243 1.435 1.519 2.124

Чисти je добитак нешто већи него 1929. године. Нето
приходи од камата у главноме су једнаки. Снижење камат-
њака парализирано je порастом послова. Управни трошкови 
порасли су за скоро милион динара. To je у првом реду у 
вези са отварањем филијале у Загребу која има око 20 
чиновника.

Управни одбор : Претседник: Др. Петар Дефранцешки, 
Потпретседник Алојзиј Водник. Чланови: Фран Бонач, Иван 
Јеленич мл., Август Јенко, Александер Кнез, Др. Алојзиј Ко- 
каљ, Иван Коренчан, Ладислав Печанка, Др. Ернест Рекар, 
Лео Соуван, Др. Едо Шлајмер, Јосип Шпиталски, Алојзиј 
Тикач, Херберт Вошнаг. Надзорни одбор: Претседник Др. 
Иван Боле. Чланови: Др. Јанко Керсник, Др. Алојзиј Кобал, 
Виктор Наглас, Антон Шкоф. Равнатељство: Хануш Кроф- 
та, директор централе; Рихард Швингер, Др. Фран Павлин, 
Фран Рус и Јосип Андрејс, директори.

ХРВАТСКА ПОЉОДЕЛСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.)
Анализирајући билансу Хрватске пољоделске банке 

за годину 1929. ми смо констатовали, да je она према би- 
ланси за годину 1929. била опала за 4 милиона динара. To 
опадање билансе, која je до године 1929. показивала кон- 
стантан пораст, означили смо као једну пролазну појаву.
И нисмо се преварили. Биланса за годину 1930. je за неких
7 милиона већа кего што je била концем 1929. Сума укупне 
билансе Хрватске пољоделске банке je концем 1930. већа 
него што je до сада икада била. A пораст билансе од 1929. 
на 1930. je опет већи но досада. Према томе, што се тиче 
укупне билансе и њеног развитка Хрватска пољоделска бан- 
ка може бити задовољна.

Хрватска пољоделска банка подржава филијале у Са- 
рајеву и Сушаку и испоставе у Брибиру, Чабру и Хрељину.
У најновије време, Хрватска пољоделска банка своју експан- 
зију не врши отварањем нових филијала или претварањем у 
филијале мањих нровинцијских завода него подржавањем 
афилијација. Дре неколико година узела je одлучан утицај на 
Нашичку штедионицу у Нашицама. Пре две године дошла 
je до доминантног утицаја под Прелошке штедионице у Пре- 
логу. A прошле године опет примила je под своје окриље 
стари и угледни славонски завод Прву винковачку вјересиј- 
ску банку у Винковцима. По свој прилици да he се афили- 
рање појединих провинцијских завода наставити и даље.

Загребачки каптол један je од главних комитената 
Хрватске пољоделске банке. Ми смо већ раније констато- * 
вали како грађевна делатност загребачког каптола утиче 
на пасивне послове Хрватске пољоделске банке. За неко- 
лико дана загребачки каптол почиње са подизањем једне ве- 
лике четворокатнице, управо склопа четворокатница, тако 
да he се то можда осетити на улошцима концем 1931. го- 
дине. Међутим прилив уложака са стране осталих улагача 
могао би бити тако знатан да парализира подизање једног 
дела уложака еа стране каптола.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива 1927. г. 1928. r. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Готовина 1,779 1.832 2.054 2.608
Потражив. к. банака 7.835 6.486 2.096 2.933
Ефекти 3.701 4.094 3.162 4.008
Менице 10.646 13.656 14.013 17.611
Некретнине 9.086 10.986 10.068 10.962
Дужници 43.460 48.513 50.872 51.665
Одио за свилогојство ------ 3.308 3.792

Пасива
Г лавница) 5.000 10.000 10ј.000 10.000
Резерва 4.750 5.050 5.175 5.250
Улошци 58.317 54.723 63.632 72.565

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 19. априла 1930. године број 16.
стр. 71; за 1928, год. у броју 35. од 5 окт, 1929. год. стр. 254,



Веровници 11.757 15.938 4.481 3.184
Добитак 1.121 1.518 1.501 1.472
Сума билансе 86.773 92.445 88.877 95.795

Улошци су порасли за 9 милиона динара. Уложака на 
књижице било je концем 1929. за 50.6 милиона динара. Кон- 
цем 1930. улошци на књижице износе 54.5 милиона динара 
или 4 милиона динара више. Улошци у тек. рачуну износили 
су концем 1929. г. 13 милиона дин. a концем 1930. г. 18.1 ми- 
лиона. To су у првом реду расположиви износи загребач- 
ког каптола из којих he се ове годиие приступити изградњи 
четворокатница.

Код активе порасла je залиха благајне, есконт и те- 
кући рачуни.

Есконт меница од 14 милиона концем 1929. порастао 
je на 17.6 милиона концем 1930. Дужници су порасли само 
за милион динара. До пре неколико година дужници су били 
за 4—5 пута већи од меница. Значи да се све то већа па- 
жња посвећује есконту меница.

Ефекти су у порасту за скоро 1 милион динара. To 
je у првом реду у вези са афилирањем провинцијских нов- 
чаних завода, дотично преузимањем мајоритета њихових 
акција.

Одељење за свилогојство билансира са 3.8 милиона 
динара. Дсж je раније Одељење за свилогојство дотично Уп- 
рава земаљског свилогојства било врело знатног профита, 
данас je пасивно. Пад цене свиле на светском тржишту имао 
je за последицу снижење откупних цена што je опет дело- 
вало на снижење продукције. Међутим пад цене био je јачи 
него што je било спуштање код откупа тако да je Хрватска 
пољоделска банка држала за опортуно да своју залиху не 
продаје и да ју претежним делом задржи необрачунату за 
каснију продају. Међутим питање je какве ће цене бити и 
касније. Ну с обзиром да je у чауре инвестиран само рела-
тивно незнатан износ и још већи пад цене не може проуз-
роковати веће губитке. Ta читава позиција билансирана je
само са 3.8 милиона динара.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Приходи 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

У хиљадама динара
Камате и провидбе 5.381 5.541 7.280 7.066
Некретнине 486 993 913 858
Разно 240 229 248 178

Расходи
Пасивни камати 2.714 2.586 4.117 3.808
Управни трошкови 1.586 2.154 2.510 2.677
Порези 721 465 347 187
Чисти добитак 1.121 1.518 1.501 1.472

Чисти добитак je у 1930. години за неких 30 хиљада
динара мањи него у 1929. години. Међутим остаје и даље
дивиденда од 12% a то je за акционаре најглавније. Нето
приходи од камата знатно подбацују. Године 1928. износили 
су преко 3 милиона динара. Године 1929. око 3 милиона a 
прошле године нешто преко 2.5 милиона динара. Некретнине 
су билансиране са нешто испод 11 милиона динара. Приходи 
од некретнина износе 856 хиљада. To би значило укамаћење 
од скоро 8 од сто. Међутим ту треба узети у обзир и вла- 
стите просторије. Поред тога није познато да ли су под не- 
кретнинама билансиране и некретнине Творнице стројева 
која je власништво банке или je читава творница као по- 
себни одио билансирана у једној ставци међу дужницима. 
С обзиром на знатан пораст цене некретнина у Загребу, тек; 
се сада види како je Пољоделска банка добро урадила што 
je пре 3— 4 године подигла једну велику палату.

Концем прошле године Пољоделска банка билансира

са 95 милиона. Очекивати je да he биланса у 1931. години 
прећи суму од 100 милиона динара.

Равнатељство : Претседник ПРемУш Доминик др. ; пот- 
претседници: Антолковић Мирко пл. др., Кипах Милан пл. 
Управљајући равнатељ Цветко Јосип. Чланови: Бургшталер 
Јанко пл., Грахор Стјепан, Ившић Милан др., Киндлајн Дра- 
гутин, Ленарчић Андрија, Лончарић Никола, Панџић Иван, 
Сигњар Рудолф др., Страхиншћак Милан, Ванцаш Јосип пл. 
Надзорни одбор: Барановић Мато, прочелник, Злох Карло, 
заменик прочелника, Антолковић Никола, Рексидр - Срића 
Густав.

МЕЂУНАРОДНА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ*).

Било би скроз криво просуђивати улогу и значење по- 
јединог нашег новчаног завода у нашем привредном животу 
само no укупној суми његове билансе или no висини његове 
дионичке главнице,

По укупној суми своје билансе, Међународна банка 
спада у ред мањих новчаних завода Загреба. Међутим no 
њеном значењу на нашем девизном и ефектном тржишту 
она се може мерити и са заводима, чија je укупна биланса 
и десет пута виша од укупне билансе Међународне банке. 
И кад би и остали наши новчани заводи, бар у привредним 
центрима, посвећивали берзи ону пажњу коју joj посвећује 
Међународна банка, наше берзе, нарочито наше ефектно 
тржиште давало би скроз другу слику него што je пружају 
данас.

Ми смо већ прошле године нагласили да од 860 ми- 
лиона динара у 1929. години извезене живе стоке, преко Ме- 
ђународне банке ушло je у нашу земљу 217 милиона динара 
девиза или једна четвртина вредности извезене стоке. Ни 
многи наши водећи новчани заводи немају тако изграђену 
везу са Италијом као што je на пример има Међународна 
банка. У извештају за 1930. годину читамо да се промет 
девиза у прошлој години повећао још за 30 од сто. Финан- 
сирање извоза живе стоке који стицањем разних прилика 
све више и више расте, једна je од главних грана посло- 
вања Међународне банке. Форсирањем извоза стоке, Међу- 
народна банка врши и једну еминентно важну национално- 
економску функцију.

И на ефектном тржишту Међународна банка има јаку 
реч и -она много пута утиче на развој послова. У арбитраж- 
ним пословима са ефектима који поред загребачке котирају 
и на страним берзама, Међународна банка игра знатну улогу. 
Њено значење долази до изражаја нарочито код државних 
папира. Код динарских као и код доларских. Кад се радило 
на томе да се наши доларски папири пласирају међу пуб- 
лику, Међународна банка била je у неку руку пионир. A још 
и данас њен промет у доларским папирима доста je знатан.

И у промету са Ратном штетом, нарочито у трансак- 
цијама у којима je Загреб купац, a Београд продавац и 
обратно, Међународна банка налази се међу првима. Од 
загребачких новчаних завода који су концем прошле године 
имали да лиферују у Београд обвезнице Ратне штете, Ме- 
ђународна банка опет je међу првима. Прошле године ситу- 
ација на тржиштима Ратне штете била je таква, да je За- 
греб куповао знатне количине промпт ратне штете a про- 
давао термине у првом реду ултимо децембар.

Међународна банка била je први новчани завод у За- 
гребу који je систематски организирао трговање са крун- 
ским боновима који су били издани пригодом замене круна 
за динаре и који су се почетком прошле године могли упо-

*) За 1929. годину биланс Међународне банке, Загреб,
анализиран je у додатку „Народног Благостања“ од 26,
прила 1930. године број 35. страна 574.
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требљавати за плаћање пореских заостатака. Међународна 
банка имала je у тим боновима највећи промет a пошто je 
прва почела, морала je њена зарада на том послу бити 
знатна.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927. г . 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 1.333 1.781 1.660 2.211
Банке 3.013 3.230 6.914 4.334
Ефекти 510 1.629 740 1.657
Чекови и валуте 462 369 454 248
Дужниди и менице 15.967 13.834 16.318 15.029
Некретнине 1.472 2.430 2.430 2.430

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 1.136 1.152 1.167 1.183
Улози 13.873 13.260 14.166 15.186
Повериоци 2.478 3.881 8.005 4.069
Добитак 302 308 311 316
Укупна биланса 22.941 23.762 28.820 26.383

Укупна сума билансе концем 1930. године je за 2.5
милиона динара мања иего концем 1929. године. Било би
погрешно из тога стварати закључак да je пословање осла- 
било. С обзиром да Међународна банка у знатној мери врши 
трансакције у девизама и ефектима, салда тих рачуна до- 
тично њихове протиставке знатно варирају. Тако се може 
догодити да су пар дана пре краја 1930. године или почетком
1931. те позиције биле много јаче него концем 1930. године, 
већ према томе дали je ангажман у тим пословима био већи 
или мањи. Док код новчаних завода који на једној страни 
знају само за улоге a на другој само за есконт и донекле 
контокоренте, у биланси нема знатних скокова ; код нов- 
чаних завода код којих тежиште лежи у девизном и ефект- 
иом пословању, ангажмани a no томе и биланса подложни су 
знатним променама,

Улошди су и прошле године у порасту и то у већој 
мери него 1929. године. To најбоље показује поверење које 
завод ужива, Повериоци су опали на половину. To je у вези 
са девизним и ефектним трансакцијама, будући да се на 
овом рачуну књиже противставке.

Дужници и менице, који су у биланси заједно иска- 
зани, опали су за нешто преко једног милиона динара. Тако 
исто и потраживања код новчаних завода, која су мања за 
2.5 милиона динара. Обе те ставке у уској су вези са транс- 
акдијама у девизама и ефектима na je и природно да су под- 
ложне честим и знатним осцилацијама.

Ефекти су порасли од пола на преко једног и no ми- 
лона динара. Како Међународна банка има знатан посао у 
ефектима нарочито државним папирима, и ова позиција би- 
лансе подложна je знатним променама већ према томе како 
je завод упутио своје послове. Чисти добитак je за пар хи- 
љада динара већи него што je био последњих година. Ta по- 
зиција најбоље показује да се завод и прошле годиие по- 
вољно развијао и да су разне трансакције са профитом 
обављене.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Приходи 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хиљадама динара 

Камати и провидба 1.525 1.242 1.078 976
Добитак ефеката и 

девиза 446 291 389 362
Камати ефеката — -  —  — - 239

Расходи
Камати 534 536 519 668
Порези 115 113 78 76
Управни трошкови 1.048 814 794 774

Нето приходи од камата су мањи што je и природно 
с обзиром на прилике новчаног тржишта у прошлој години. 
Добитак на ефектима и девизама игра у рачуну добитка и 
губитка Међународне банке видну улогу. A кад додамо и 
камате код ефеката, онда je та улога доминантна.

Равнатељство : Претседник: Др. Милан Ројц, подбан 
у м., потпредседник Отон Шик равнатељ, Шандор Готфрид 
трговац Матија Радослав посебник, Отон Полак равнатељ, 
Др. Лавослав Шик, одвјетник. Надзорно веће: Др. Вјекослав 
Флајшер, тајник Коморе за трг., обрт и инд. у Загребу, Ду- 
шан Кнежевић, посебник, Др. Божидар Кодиан финанци- 
јални надсаветник у м., Веља Пупић, трговац, Срећко Хоф- 
ман трговац.

ВЕЛИКО-БЕЧКЕРЕЧКA ФАБРИКА ШЕЂЕРА A, Д, — ВЕЛ.

БЕЧКЕРЕК.*)

Код југословенских фабркка шећера —  има их свега 
осам (a од тога су две државне) — практикује се рђава 
навика, да се пословна година завршава у разним перио- 
дама; билансира се пер ултимо март, април, јуни и децем- 
бар. Једино Велико-Бечкеречка фабрика je прихватила npa- 
кс.у — уобичајену у пословном свету — и она завршава 
своје годишње рачуне са 31. децембром, што je уосталом за- 
слуга енглеских акционара.

Познато je, да je . производња шећера, односно пре- 
рада шећерне pene сезонски nocao, у коме су фабрике за- 
послене 60 до 120 дана годишње, дакле два до највише че- 
тири месеца. Осталих 8 до 10 месеци фабрике мирују. Са 
радом се отпочне септембра, чим стиже pena, a јануара je 
процес производње обично већ завршен.

Биланси наших фабрика, закључени у разним пери- 
одама се према томе не могу међусобно упоређивати, јер 
показују различите структуре, већ и према томе, о коме 
року су састављене. Другу ће слику дати завршни рачуни 
састављени у доба кад je продукција у пуном току од оних, 
еастваљених одмах no завршеној производњи, кад су мага- 
цини препуни робе, a другу опет кад je роба продата те се 
фабрика налази кратко пред новом кампањом.

Сматрамо, да би једна унификација у томе погледу била 
веома пожељна,

Вел. Бечкеречка фабрика долази увек прва са својим 
билансом.

Неколико података нека нам илустрира улогу, коју 
она заузима у нашем привредном животу, нарочито у по- 
гледу пољопривредне производње:

Укупна no- Од тога от-
Година вршина засе- пада на Вел. у */•

јана репом Бечкер. фаб.
Катастарских јутара

1928./29. 105.459 15.200 14.41
1929./30. 105.924 17.500 16.52
1930./31. 87.305 12.235 14.01

Видимо, да je на Вел. Бечкеречку фабрику отпао у
1929./30. години највећи удео прераде шећерне pene; у год.
1930./31. нешто je мањи но у 1928.^29. години, и ако се je

*) За 1929. годину билнас je анализиран у додатку
„Народног Благосташа“ од 29. марта 1930, године број 13,
страна 60,



у тој години укупна површина, засађена репом смањила за 
18.620 катастарских јутара.

Према томе je Вел. Бечкеречка фабрика смањила по- 
вршину засађену репом за 30 од сто, што je разумљиво, ако 
се има у виду, да je она ранијих година на велико изво- 
зила. Од укупне производње шећера у прошлој години, у ви- 
сини од 9.073 вагона, производила je Бечкеречка фабрика 
1560 вагона, односно 17.3 од сто од чега je извозила 910 
вагона или скоро 60 од сто. Кампања у 1930./31. години 
трајала je 110 дана a запослено je било 1300 радника.

Катастрофалне прилике, које су међутим наступиле 
на светском тржишту шећера, онемогућавају сваки извоз; 
пошто je у међувремену дошло до споразума светских npo- 
извођача, a ми до сада у њему немамо места, то je наш 
извоз и no цену тешких губитака скоро онемогућен, једино 
ако нећемо наступити противу светског картела. Због тога 
сс je приступило радикалном снижењу производње.

To питање код Вел. Бечкеречке фабрике није напра- 
вило главобоље ни управи ни сељацима, њезиним произво- 
ђачима pene. Вреди, да том приликом напоменемо, да су 
сељаци-лиферанти шећерне pene Вел. Бечкеречке фабрике 
познати no томе, да привређују репу најбољег квалитета, са 
највећом садржином шећера. To су сељаци, који се већ де- 
ценијама баве тим послом, који имају велику репарску тра- 
дицију и праксу. Оии су врло добро оргаиизовани, тако да 
сс je смањење производње, која je наступила као неопходна 
потреба, врло брзо могла спровести.

Велико-Бечкеречка фабрика шећера je прошле године 
славила двадесетогодишњицу свога рада. Она je једно не- 
вероватно јако фундирано индустријско предузеће, каквих 
код нас слабо познајемо. Оно je презасићено капиталом. Н>е- 
■зина главница износи 36 милиона динара, али морамо при 
томе узети у обзир, да je пре рата била 6 милиона круна i 
и то би било данас, прерачунато no курсној вредности, скоро
70 мшшона динара, или два пута више од данашње главнице.

Главне билансне позиције за последње четири годиие 
показују следећу слику:

Актива 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.
У хиљадама динара

Инвестиције 45.180 45.180 43.374 41.919
Дужниди 57.518 57.339 44.534 45.561
Ефекти 5.453 2.897 1.642 1.642
Роба 23.429 27.982 32.637 19.215

Пасива
Дионичка главница 36.000 36.000 36.000 36.000
Ред. резервни фонд 3.826 3.332 2.826 2.336
Рез. фонд за главн. 3.360 3.360 3.360 3.360
Фонд валоризације 9.136 9.136 9.136 9.136
Фонд амортизације 24.740 20.222 14.079 9.741
Повериоци 32.454 39.482 35.997 28.621
Чисти добитак 22.132 22.099 20.602 19.356
Укуп. износ билансе. 131.882 133.871 122.470 108.765

Сопствена средства изказана су у 1930. години са 77

милиона дииара, a заједно са добитком, који je пер ултимо 
1930. године још у супстанци предузећа скоро 100 милиона 
динара. Код оваквог имовниског стања повериоци од 32.45 
милиона не броје много. To морају бити какви краткорочни 
кредити, које предузеће треба у току производње, —  убе- 
ћени смо, да те позиције не би било, кад би фабрика своје 
завршне рачуне објављивала крајем јуна у место децембра.

До промене je у 1930. години дошло једино код пози- 
ције повериоца који су опали од 39.4 у 1929. години на 32.4 
милиона динара. Ha смањење позиције „повериоци“ деловало 
je у првом реду смањење „робе“ будући да су дужници 
остали на истом нивоу. Мања заилха готове робе омогућила 
je одговарајуће снижење повериоца. A то je опет деловало 
на смањење издатака за камате.

Инвестиције су према 1927. години порасле за 3.26 
милиона и износе 45.18 милиона динара. Према прошлој го- 
дкни остале су непромењене. Из пасиве видимо, да je фонд 
амортизације последњих година у знатном порасту: према 
1927. години за 15 милиона; према прошлој години повећан 
ЈС' за 4.5 милиона a износи 24.74 милиона динара. Ако овај 
фонд одбијемо од исказаног износа инвестиција, излази, да 
су оне билансиране no вредности од 20.34 милиона, a несум- 
њиво je, да претстављјау стварну вишеструку вредност.

И дужници су остали исти. У тој се позицији налазе 
предујмови датн садиоцима pene, још ненаплаћена a про- 
дата роба и т. д. Ефекти су знатно порасли, што долази у 
првом реду од уплате друге половине акција Привилеговане 
аграрне банке. Међутим мора да су уследиле и набавке дру- 
гих ефеката.

Залиха робе je опала за преко 4 милиона. Иста je 
ствар била и у 1929. години. Чим се je редуцирала про- 
дукција иа потребе само домаћег консума то су залихе робе 

i лшрале да се смање.
Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Позиција 1930. г. 1929. г. 1928. г. 1927. г.
Вмшак продукције 35.192 38.685 34.223 30.548
Плате и трошкови 5.800 4,555 3.681 3.029
Порези 6.268 5.260 4.864 3.232
Отписи 1.197 6.142 4.337 4.191

Вишак продукције je спао за 3.5 милиона динара. Ha 
плате и трошкове издано je преко милион динара више него
1929. годне. Порези су за један милион динара већи. Иска- 
зана чиста добит једнака je onoj из 1929. године Подузеће 
плаћа дивиденду од 80 динара на.акцију, са номиналом од 
150 динара. To je 721/о% дивиденде што код нас не плаћа 
ни једно индуетријско предузеће.

У управи фабрике се налазе:
Пертседник: Гроф Александар Чеконић; потпретсед- 

ници: Барон Др, Мадараши Бек Марцел, Хуго Елбоген. Чла- 
нови Управног одбора: Др. Драгољуб Аранђеловић, Рудолф 
Елбоген, Емил Фрајнд, Конрад пл. Паценхофер, Артур Jle- 
дерер, Др. Јаков Челебоновић, Барон Геза Пап, Др. Жарко 
Јакшић, Ђура Ледерер. Надзорни одбор: Андор Мартон, Др. 
Миша Матић, Едмунд Попер, Др. Слвако Жупански, Роберт 
Трајш.

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A. Д.
Б Е О Г Р А Д  —  З А Г Р Е Б  §  Г л а Ј в н м и ; ^  и  р е з е р в е  
Ф ш л и а л :  H O S M  С А Д  1  1 ^ 7 . 5 0 0 . 0 0 0  д и н а р а

Телефон интерурбан Београд: Т о  л о г п а * * » *  К  A  Н Т Г - đ i F P  A T H  Телефон интерурбан Загреб
16-23, 20-02, 20-03, 16-25, 21-64. * еЛеГраМИ » Oii.llI\"VFrJr АлЈП 5442, 5443, 5444, 5446, 5447



Хрватска пољоделска банка д. д. у Загребу

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године

Aктива

Готовина
Динара

2,608.865.55 Дионлчка главница

Динара
10,000.000’—

Потраживања код новчаних завода 2,933.581-64 Причуве:

Вриједносни папири 4,00882258 a) редовита 5,200.000*-

Валуте и девазе 413.240-62 б) течајна 50.000*—

Мјенице 17,611.673 91 Мировинска заклада 1,033700*—

Властите некретнине 10.962.109-12 Улошци :

Дужници 51,665316-46 a) на ињижице 54,467.736-81

Дужници за јамчевине 1,616 673-50 б) на текуће рачуне 18,097.524 —

Управа земаљскога свилогојства 3,792.55426 Вјеровници 3,184.77313

Различита вмоввна 122.671'38 Јамчевине 1,616.673*50

Нашастар 7*— Ненодигнуте диввденде 

Прелазни рачуни

а) првјенос из год. 1929.

б) чистн добитак у шд. 1930.

112.563-55

560.118-78

42.00961

1,430.416-64

Укупно 95,7v5.5l6‘02 Укупно 95,79о.516"02

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. год.

Рубктак Лобнтак

Камати на улошке
Динара

3,808,547-66 Пријенос добитка из год. 1929.

Дивара
42.009-61

Управни трошкови 2,677.333-55 Камати и провидбе 7,066.815.75

Порез и пристојбе 187.687-23 Доходак некретнина 858.856*05

Чисти добитак 1,472.426-25 Различити приходи 178.313-28

Укупно 8,145.994'69 Укупно 8,145.994 69

НАДЗОРНИ ОДБОР



Међународна банка д. д. - Загреб

Рачун изравнања на дан 31 дедембра 1930; год.

Штеттшт,  , R w

Динара Днвара

Готовина 2,211.100 50 Диоаичка главнида 5,000.000*—

Потраживања код банака 4,334 534 72 Причувна заклада 1,183 140 —

Вриједноснн папири 1,657.036-39 Мировинска заклада 180.000-—

Чекови и валуте 248.79978 Улошци на књижице и у

Предујмовн на заложену робу и текућем рачуиу 15,186.311-23

вриједносне папире 3,997,123 80 Вјеровнмци у те&ућем рачуну 4,069.469-40

Дужници оо мјеницама и Прелазне ставке 448 264 45

текућим рачунима 11,504 821-67 Пренос добитка из год. 1929. 36 373 18

Власгите некретнине 2,430.220-83 Чист добитак у год. 1930. 280.080-43

Инвентар 1'—

Укупво 26,383.638.69 Укуино 26,283.638 69

Рачун губитка ж

Расходи

добитка на дан 31. дец» 1939. год.

Приходи

Диеара Динара

Камати од уложака и тек. рачуна 668.995-11 Пренос добитка из год. 1929. 36 373 18

Државни порези и прирези 76.590-65 Ка^ати и аровидбе 976.626 88

Управни трошкови 319 460-26 Добитци на вриједносним папирима,

Плате и доплатци 455.347 30 девизама и валутама 362.919-65

Пренос добитка из год. 1929. 36.373-18 Камати од вриједносвих папира 239.302 87

Чисти добитак у год. 1930. 280X80-43 Доходак некретнина 221 624 35

Укупно 1,836.846"93 У купно 1,836.8^6-93

Н A Д 3  О Р Н И  О Д Б О Р
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Ljubljanska kreditna banka u Ljubljani

Račun izravnan) a na dan 31» decembra. 1930. god«
Aktiva Pmssiira

Dinara Dinara
Gotovina : Deonička glavnica:

aj blagajna 17.953 944-30 333.323 deonica à nom 150 —
b) žiro-raćuni kod Nar. banke 2,549 114 90 kupon 1930. 49,999.950’—
c) račun kod Pošt. štedionice 2,028.288”04 Rezervni fondovi :

Valute i devize 3,040.884-09 a) redovni rezervni fond . 3,934.222 —
Menice : b) ostali rezervni fondovi 7,533.608-19 ;
a) u portfelju 91,018.423'8l Penzioni i jub. potporni fond:
b) u reeskontu kod Nar banke 11,765.193-64 a) penzioni fond 4,877 747-39

Vrednosni papiri — vlastiti 21,417.854-13 b) jub. potporni fond 408. V87 —
Vrednosni papiri penzionog fonda 1,403 400" — Ulošci :
Predujmovi na vrednosne papir® 12,972,982-95 a) na kniižice 166,346.642 66
Dužnici : b) na tekući račun {vezani na

a) novčani zavodi 16,71983388 otkaz preko jednog meseca) lòl,172.540-33
b) dužnici, pokriveni raznim po Verovnici :

krićem (vrednosnim papirima, a) nevezani ulozi i ost. vtrovnici 184,702.375 10
intabulacijom. žirom i t d.) 182,839.599-41 b) medjusobni rač. centr. i filijala 55,175.672-45

c) ostali dužnici {pokriće većinom Trate i vlastiti akcepti:
« blanko-menicama) 180,058 111-48 a) trat® 183.370-27

d] medjusobni računi centrale i b) vlastiti akcepti — —
filijala 55,175.872-45 Prenosne kamate 677.596-68

Realiteti (3 kuće u Ljubljani, po Neisplaćena dividenda 21.393 —
jedna u Celju, Črnomlju, Kranju, Prelazne stavke 464.740 38
Mariboru, Slovenjgradcu i Splitu) 20,762.244-41 Reeskont 11,765.193-69

Inventar 1,16 952 96 Ostala pasiva 551.453-16 .
Konzorcijalni računi i trajna učešća 30,297 604-1 Ćisti dobitak :
Prolazne stavke 1,601,079-59 a) prenos dobitka iz prošle god. 65.516-40
Ostala aktiva 4 .9 7i9'87 b) dobitak za tfod. 1930. 5,356.312 45 '
Duž. za preuzete garan 55,768.257'48 Verov. po preuzetim gar. 55,7ö8.257 48

Ukupno 653,237.521 15 Ukupno 653,237.521-15

R a č trn  tfu b i tk a  i  d o b i tk a  n a  d a n  31. dee» 1930. g o d .
Raslh@đi Prihod i

Dinara Dinara
Kamate : Prenos dobitka iz pri ile god. 65.516 40

a) reeskontne i transita® 3S 132.972 07 Kamate :
b) uložne po knjižicam« i po a) vrednosnih papira . 2,247 254’42

tek. računu (vezane) 18.' 31.349"17 b) menica 8,16.^.465 74
c) ostalih računa 14.119.436-97 ej ostalh računa J5,363.128-35
Upravni troškovi 3,513.717 92 Prihod od realiteta l,424.73ö'66
Plate i doplatci (uklj. službenički Iznos bančinih poslova 9,851 759 72
porez) 9,652.90328

Porezi i pristojbe 392.271 12
Otpisi :

a) od inventara 131.433*28
b) od dubioznih tražbina 2,124.948-73

Čisti dobitak:
a) prenos d< bitka iz prošle god. 65.516-40
b) dobitak za god. Iv30, 5,356 3 12 45

Ukupno 57,120.861 29 Ukupno 57,120.861-29

NADZORNI ODBOR



Veliko-bečkerečka fabrika šećera a. d. 
Veliki Bečkerek

Račun izravnan) 8 na dan 31. dee. 1930. god.
Akt i va Pasiva

Dinara Dinara

Račun investicije 45,180.028‘76 Račun akcionarskog kapitala 36,000.000*—

Račun blagajne 302Л60'61 „ rezervnog londa 3,826.497-50

Račun dužnika 57,518.055 

Račun papira od wedn@sti 5,453,201 °50

„ specijalnog rezervnog fonda 
za pokriće šteta od pro* 
mene vrednosti valute 9,136.547'-

Zaliha 23,429.411“ 18 „ specijalnog rezervnog fonda 
za povećanje osn. glavnice 3,360.000'—

„ smanjivanje vrednosti 24,740.293-26

„ poverioca 32,454.104'Ј9

„ dividende 232.665'—

„ dobitka i gubitka :

Prenos iz god. 1929, 206.362-50

Čista dobit za god. 1930. 21,926.387-65

Ukupno 131,882.857 60 Ukupno 131,882.857 60

Račun gubitka i dobitka na dan 31. dee. 1930. god.
Gubitak Dofeitak

Dinara Dinara
Račun piata i račun troškova 5,800.787 04 Prenos iz god. 1929. 206.36250

„ poreza 6,258 252'15 Celokupan prihod 35,192.883-01

„ dubiozna potraživanja 1,197.456‘17

„ dobitka i gubitka:

Prenos iz god, 1929. 206.362"50

Čista dobit m god. 1930. 21,926.387'65

Ukupno 35,399.245 51 Ukupno 35,399.245.51

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R



AHA JI ИЗ A Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостањ у“

ГОДИНА Ш БЕОГРАД, 4 АПРИЛ 1931. БРОЈ 14

Садржај:
Југославенска удружена банка д. д. — Загреб — Београд
Југословенска банка д. д. — Загреб 1 
Српска банка д .д. — Загреб 
Izvozna banka — Beograd 
Prometna banka — Beograd

ЈУГОСЛАВЕНСКА УДРУЖЕНА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ— 
БЕОГРАД.4'

Две су карактеристике биланса Југославенске удру- 
жвне банке за 1930. годину. Прва je редукција дивиденде од 
10 на 8%  a друга смањење укупне суме биланса за скоро 
300 милиона динара.

И код нас a нарочито на страни, многи новчани заводи 
нсплатиће за прошлу годину нижу дивиденду него за 1929. 
годину. У Немачкој, на пример, сви водећи новчани заводи 
плаћају за 1930. годину 4% мању дивиденду него 1929. го- 
дине. Погоршање општих привредних прилика готово у чи- 
тавом свету мора се одразити и на билансама новчаних за- 
вода, у првом реду на смањењу чистог добитка. До снижења 
укупне суме биланса дотично до знатније редукције поједи- 
них позиција долази већ ређе.

Југославенска удружена банка билансира концем 1930. 
године ca 1 милијардом 307 милиона динара према 1 мили- 
јарди 603 милиона концем 1929. године.

Код просуђивања развитка једног новчаног завода 
треба видети како и у којој мери му притичу средства. Како 
властита средства не показује честе и знатне промене, те- 
жиште лежи на повереним средствима.

Анализирајући билансу Југославенске удружене банке 
за 1929. годину, ми смо тврдили, да код ње улошци не играју 
тако доминантну улогу и да оин нису главни извор капитала. 
Југославенска удружена банка свој главни ослон има у сво- 
јим иноземним везама, које joj стављају на расположење 
знатне кредите. По томе док се код велике већине наших нов- 
чаних завода обим послова равна no сретствима, која заводу 
са стране улагача и других пословних пријатеља притичу, код 
Југославенске удружене банке обим послова равна се no мо- 
гућности сигурног пласмана. Ако се ЈугослаЕенској удруже- 
ној банци укаже прилика да сигурно пласира знатна ерет- 
ства, која могу ићи и у стотине милиона динара, она he преко 
својих веза прибавити та средства.

Кад смо анализирали биланс Југославенске удружене 
банке за 1929. годину, ми смо, осврћући се на чињеницу да 
повериоци износе знатну суму од 688 милиона динара, кон- 
статовали, да од те суме највећи део отпада на иностране 
кредите. Југославенска удружена банка сматрала je наиме
1929. године да у погледу кредитирања наше привреде може 
бити либерална, na je за исту, поред сретстава који су joj 
притицали од домаће клијентеле, код својих иноземних веза 
узела знатне кредите. У 1930. години, управа Југославенске

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку „На-
родног Благостања“ од 22. марта 1930. године број 12.
страна 53.

удружеие банке, позната stao веома опрезна, није тако оп- 
тимистички гледала на развитак наших привредних прилика, 
те je приступила редукцији подељених кредита. Нарочито je 
с успехом изведена редукција ангажмана у подузећима која 
су преузета приликом фузионирања. Резултат те редукције 
био je тај, да Југославенска удружена банка 1930. г. ни из- 
далека није требала толико иноземних кредита колико 1929. 
године. Она je имала концем 1930. године за преко 300 ми- 
лиона динара страних кредита мање, него концем 1929. год,

Тако видимо у активи да je позиција дужници, која je 
концем 1929. године износила 902 милиона, редуцирана на 
649 милиона, a позиција менице од 378 милиона на 340 ми- 
лиоиа.

За ликвидитет пласмана Југославенске удружене банке 
мора се истаћи нарочито повољна чињеница, да je у једној 
јединој години било могуће дужнике редуцирати за преко 250 
милиона динара. To значи да су ти пласмани били такве на- 
рави, дотично дужници таквог бонитета, да се je без ика- 
квог нарочитог напрезања могло постићи снижеше.

Ha снижење укупне суме билансе, у првом реду на 
снижење веровника наилазимо данас код много новчаних за- 
вода у земљама у којима су привредне прилике тешке и које 
су у знатној мери упућене на страни кредит. Дајче Банк унд 
Дисконто Гезелшафт на пример редуцирала je повериоце у 
прошлој години за преко 600 милиона марака или 10 мили- 
јарди динара. Немачка привреда пружала je мање гаранција 
за интензивно кредитирање na je Дајче Банка приступила ра- 
дикалној редукцији кредита. A као последица те радикалне ре- 
дукције дошло je до мањег искоришћавања страних кредита. 
У том еластицитету лежи и предност новчаних завода који 
се у знатној мери ослањају на моћне финансијске групе на 
страни.

Биланса за три последње године овако изгледа:
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г.

У хиљадама динара
Благајна 42.329 59.788 72.892
Новчани заводи 72.630 73.025 53.527
Хипотеке 41.946 42.456 39.159
Комунални зајмови 6.499 6.500 6.371
Ефекти 65.913 72.901 75.625
Менице 361.709 378.802 340.755
Ломбард 22.279 16.169 8.897
Дужници 892.758 902.731 649.072
Некретнине 27.828 20.754 23.244
Конзорцијални послови 21.520 23.754 29.622

Пасива
Главница 175.000 185.000 185.000
Резерве 52.367 54.816 56.255



Заложнице 37.977 38.854 36.851
Комуналне обвезнице 6.596 6.476 6.349
Улошци на књижице 266.542 265.744 288.165
Текући рачуни 255.328 344.114 340.792
Веровници 740.307 688.050 340.930
Добит 22.006 23.643 19.459
Укупна биланса 1,563.052 1,603.804 1,307.328

Опадање веровника било je запажено већ 1929. године, 
кад су према 1928. опали за неких 50 милиона. Код текућих 
рачуна стање je у главноме исто као и 1929. године.

Развитак уложака je код југославен. удружене банке 
нарочито интересантан. Године 1929. улошци су били опали 
за милион динара. Прошле године имамо пораст од 23 ми- 
лиона динара. Међутим ако имамо у виду да je југославенска 
удружена банка прошле годике своју новосадску филијалу 
са свим активима и пасивима препустила Трговачкој и обртној 
банци и да je та филијала имала уложака концем 1929 год. 
за 25 милиона динара, онда je стваран прираст нових уложака 
износио прошле године око 50 милиона динара. A тај пораст 
уложака најбоље карактеризира поверење које се има у Југо- 
славенску удружену банку. Томе наравно доприноси и знатан 
број филиала. Прошле године најављено отварање већег број? 
филиала није могло бити у пуној мери остварено, с обзиром 
на привредне прилике. Дошло je до отварања једино филиале 
у Панчеву док je афилијација „Банка Вардар“ у Скопљу 
поред филијале у Битољу основала и филијалу у Косовској 
Митровици.

Благајна показује концем 1930. године далеко веће 
стање него концем 1929. године. Потраживања код новчаних 
завода нешто су слабија, тако да се промене у свим тим по- 
зицијама компензирају.

Хипотеке су у опадању. Хипотекарни посао акцио- 
нарских банака зависи код нас само од могућности шгаси- 
рања заложница. A за шихово јаче пласирање није још дошло 
време. Поред тога у извештају се наводи, да су услови, под 
којима би се данас могли поделити хипотекарни кредити пре- 
тешки, да би се завод пуном паром могао посветити тој 
грани. Законска стабилизација динара и спуштање каматне 
стопе измениће ситуацију и у том погледу.

Ефекти су нешто порасли. Из спецификације коју на- 
лазимо у билансу за 1930. годину видимо, да се ефекти са- 
стоје од 31.182.303 дин. државних папира; 31.330.179 дин. 
банке и транспортна подузећа и 13.112.966 дин. разне ин- 
дустрије.

Ангажман у индустрији, како видимо, није знатан до- 
тично није високо билансиран. To je обзиром на постојеће 
прилике добро, јер због тога се од те позиције билансе не- 
мамо бојати никаквих изненађења.

И мекице су, супротно другим банкама знатно реду- 
циране. To je у вези са предајом новосадеке фиилјале Трго- 
вачкој и обртној банци у Новом Саду.

Чисти je добитак за 4 милиона мањи него 1929. године. 
To je донекле у вези са снижењем каматњака као и смањењем 
волумена послова.

Рачун добитка и губитка овако изгледа:
Приходи: 1928 г. 1929 r. 1930 r.

У хиљадама динара
Камате 63.741 66.375 59.338
Девизе и ефекти 5.695 6.942 6.867
'Правидба 13.436 15.449 14.309
Некретиине 919 1.363 1.187
Расходи :
Уаравни трошкови 22.525 • 24:784 23.222
Порези 9.464 6.095 4.463
KaMata ' 1 29.796 35.608 35.434
До.битак 22.006 23.643 19.459

Нето приходи на каматама износили су 1929. год. 
нешто преко 30 милиона динара. ГТрошле године само 24 
милиона. Једино од редукције нето прихода камата до- 
лази снижење добитка. Управни трошкови могли су бити 
такође редуцираии.

Како се из извештаја сазнаје многобројна афили- 
рана предузећа развијала су се прошле године у главном 
повољно.

Снижење дивиденде од 20 на 16 динара није у већој
мери деловала на курс дионица. To најбол>е показује пове-
рење које ужива Југославенска удружена банка у нашој 
привреди, дотично људи који joj стоје на челу.

ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.*)

Што се тиче укупне суме билансе Југословенска 
банке за 1930. грдину, наррчито њеног упоређења са укуп-
ном билансом ранијих година, она je у порасту. Што се
тиче чистог добитка, за прошлу годину исплаћује се диви- 
денда од 7% док се je ранијих година иеплаћивало 8%.

Укупна сума билансе Југословенске банке износила je 
већ неколико година једну милијарду динара. Године 1927. 
била je милијарду и 3 милиона, 1928. године равно мили- 
јарду динара, године 1929. укупна сума опет износи мили- 
јарду и 3 милиона. Већ je изгледало да се Југословенска 
банка никако не може да макне од те милијарде.

Међутим укупна биланса за прошлу годину износи 
милијарду и 71 милион. С обзиром на време у коме се на- 
лазимо и на прилике новчаног тржишта, тај je пораст укупне 
билансе нарочито карактеристичан.

Југословенска банка налази се већ неколико година 
на трећем месту наших приватних новчаних завода. И no 
висини укупне билансе и no властитим сретствима. Ту по- 
зицију тешко да joj у догледно време одузме неки други 
завод осим ако не би дошло до фузије неколико већих за- 
вода. Међутим о фузијама тих димензија за сада нема ни 
говора.

Снижење дивиденде за 1% више одговара једном 
принципијелном становишту него можда стварној потреби. 
Новчани заводи у Европи приступили су снижељу диви- 
денде и то не за \%  него одмах за неколико %. Поред не- 
мачких бапака у томе предњачи и знатан број чехосло- 
вачких.

Ha челу Југословенске бакке налазе се људи који из- 
лаз из наше данашње привредне депресије виде у снижењу 
плата и надница. Ако je пољопривреда била приморана да 
преполови своје цене, не могу ни индустрија ни трговина да 
остану код ранијих цена. A да индустрија и трговина могу 
радикално снизити цене потребно je да се приступи сни- 
жењу плата и надница. A онда je логично да се и капитал, 
који je пласиран у разне папире, улошке и слично, задовољи 
и нижим укамаћењем. Код уложака то се проводи већ дуље 
времена. Потребно je да и код ефеката дође до снижења 
ренте.

Покушавало се je деловати на све загребачке банке 
да приступе спуштању дивиденде и да тако и оне акцепти- 
рају погоршање привредне ситуације и потребу да се свако 
задовољи мањим приходима. Кад то није успело (јер неки 
заводи с обзиром на њихову главну карактеристику улож- 
ног завода нису пристали на предложену редукцију), nQ- 
једини заводи су на своју руку приступили редукцији диви- 
денде. Наглашавамо да у свим случајевима није било 
стварне потребе за редукцијом дивиденде. Југословенска 
банка да je хтела могла je још лако да избије чисти доби- 
так од још једног милиона динара, и да плати исту диви-

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 5. априла 1930. године број 12
страна 61.



ш
денду као и 1929. године. Међутим њена управа, верна идеји, 
да je за оздрављење наших прилика потребна редукција на 
свим линијама, исказала je мањи добитак него 1919. године 
и тако приступила редукцији дивиденде за 1%.

Биланеа за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 41.354 32.589 22.621 51.707
Потраживања код

банака 25.806 33.026 33.894 32.771
Менице 174.960 189.191 205.567 182.694
Ефекти 38.550 37.997 41.597 44.758
Ломбард 25.301 21.541 15.015 8.967
Дужници 614.104 601.879 593.907 663.520
Хипотеке 16.346 20.597 21.057 18.784
Некретнине 39.706 39.762 39.762 39.762

Пасива
Дионичка главница 100.000 100.000 100.000 100.000
Резерва 26.806 27.656 28.500 29.556
Улошци на књиж. 241.939 263.643 289.399 310.747
Улошци на текуће

рачуне 127.626 152.590 167.141 166.589
Повериоци 459.712 412.745 368.109 419.718
Заложнице 16.109 18.109 19.718 18.449
Добитак 10.391 10.542 10.852 9.364
Укупна биланса 1,002.812 1,000.017 1,003.066 1,071.183

Укупна сума билансе порасла je за 68 милиона динара. 
Улошци на књижице порасли су у прошлој години за 22 ми- 
лиона динара. Године 1929. пораст je износио 26 милиона 
динара a 1928. године опет 22 милиона. Међутим док су 
1929. године повериоци знатно пали, прошле су године у 
порасту.

Улошци на текућем рачуну остали су прошле године 
на истој висини.

Повериоци порасли су прошле године од 368 милиона 
на 419 милиона. Пораст износи 50 милиона динара. И код 
активе дужници су у знатном порасту. Значи да Југосло- 
венска банка нарочиту пажњу поклања развитку конто-ко- 
рента. A то je заправо и домена великих приватних банака.

Издане заложнице су у опадању. To je у вези са сма- 
њењем хипотекарних зајмова. Ну ту појаву наилазимо и код 
других наших новчаних завода који се баве том пословном 
граном. Потребе за дугорочним кредитима бивају све веће. 
Новчани заводи јавно-правног карактера не могу ни изда- 
лека да удовоље сеим потребама. Приватни новчани заводи 
који су раније били у појединим крајевима наше државе је- 
дини носиоци организације дугорочног кредита, могу у хи- 
потеке и комуналне зајмове у главноме пласирати само она 
сретства која могу добити пласирањем заложница. Међу- 
тим то пласирање запиње на свим линијама. После законске 
стабилизације динара и још јачег спуштања каматњака за 
улошке, сигурно je, да he и ова пословна грана поновно 
доћи до већег изражаја. Они заводи, који већ имају изгра- 
ђена хипотекарна одељења, моћи ће у том погледу да код 
измењених прилика развију јаку делатност. Можда и на тај 
начин, да попут мађарских банака, хипотекарне обвезнице, 
гласеће на стране валуте, пласирају на страни. Југобанка je 
у том правцу већ учинила један покушај. Међутим прилике 
нису дозволиле да се на том путу настави. У првом реду 
ради нерегулисаних валутарних одношаја. С обзиром на 
стране везе које поседује, лако да no законској стабилиза- 
цији Југобанка у том правцу настави онде где je силом при- 
лика морала стати. Код активних послова упада у очи опа- 
дање есконта меница за скоро 20 милиона динара. С обзи- 
ром на прилике у пољопривреди као и појаву Привилеговане 
аграрне банке, аграрном се кредиту који првенствено има 
форму менице, поклања у најновије време код већине на- 
ших банака слабија пажња него пре годину-две,

Повериоци су у знатном порасту. Од 594 милиона на 
604 милиона или за 70 милиона. Како већ нагласисмо, ју- 
гословенска банка данас нарочито форсира конто-корентни 
посао.

Ефекти су порасли за преко 3 милиона. To je у пр- 
вом реду у вези са повећаном набавком државних папира 
као и уплатом треће и четврте рате акција Привилеговане 
аграрне банке.

Извештај Југословенске банке ове je године много де- 
таљније састављен него ранијих година. После једног крат- 
ког али јасног и убедљивог приказа развитка наших при- 
вредних прилика уопште, извештај се много осврће и на 
развитак самих послова. У погледу мобилности навађа се, 
да су мобилним средствима покривени целокупни улошци 
са 58% a они на књижице са 89%. Међутим е обзиром на 
кредитну политику Народне банке, не држимо да се менице 
Koje су у лортфељу, могу у луном износу узети као 100% 
ликвидне.

Стварно биланса југословенске банке показује ванре- 
дан ликвидитет. У благајни се налази 51.7 милиона према
22.6 милиона концем 1929. и 32.6 милиона концем 1928. ro~ 
дине. Никад до сада Југословенска банка није имала толику 
готовину. Потраживања код банака износе . 32.7 милиона, 
Расположивих сретстава (без да се приступа ма којој ре- 
ализацији) има Југословенска банка око 85 милиона динара. 
Како од ефеката, које има у портфељу, око 62 милиона ко- 
тира на нашим, a 22.5 милиона и на страним берзама, то се 
и претежни део ефеката има сматрати као првоклаено лик- 
видан.

Улошци на књижице износе 310 милиона динара, 
Према извештају, 148 милиона или 47.5% уложака везано je 
на два и више месеци. ГТрема томе може се казати, да je 
гро уложака покривен са апсолутно одговарајућим пласма- 
нима. Кад при томе споменемо да ослон на Живностенску 
банку омогућује заводу у потреби реализацију страних кре- 
дита, онда видимо, да у погледу ликвидитета не можемо 
више захтевати. Дапаче може се већ говорити о једном’ хи- 
перликвидитету, који je добрим делом условљен приликама 
на нашем новчаном тржишту. Боља изградња нашег новча- 
иог тржишта омогућила би самој Југословенској банци да 
задржавајући првокласни ликвидитет, пласира у привреду 

' још најмање 50 милиона динара.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику :
Приходн 1927. r. 1928. r. 1929. г. 1930. г

у *ил>адама динара
Камате 61.548 69.898 68.168 66.037
Провидба 13.084 11.452 14.078 13.861
Некретнине 2.265 2.134 1.829 1.788

Расходи
Камате 43.227 49.679 50.114 49.061
Плате 13.153 13.548 14.088 14.340
Управни трошак 5.128 5.171 5.242 4.915
Порези 3.927 3.115 2.576 3.042
Отписи 1.512 1.790 1.853 1.899

Нето приходи иа кама+ама износили су 1929. године 
око 20 милиона динара. Прошле године нешто преко 18 ми- 
лиона. Ту долази до изражаја ситуација на новчаном тржи- 
шту. Каматњак за потраживања падао je у јачој мери него 
на улошке. Ma да je обим послова већи, приходи на кама- 
тама су мањи. To je онда деловало и на висину чистог до- 
битка, односно дивиденду. Чим се успостави ранија равно-

- тежа између дебитног и кредитног камтњака, ситуација ће 
изгледати као и раније и приходи на каматама биће као и 
раније. Интересантно je да je успело снизити управне тро-

- шкове. To данас може успети мало којем заводу. Потребно 
je много енергије да се у том погледу дође до резултата



Југословенска банка показује јаку тенденцију експан- 
зије. Године 1929. je отворена експозитура у Старом Бечеју 
која je дала одличне резултате тако да се сада претвара у 
самосталну филијалу. A прошле године основана je нова 
експозитура и то у Бајмоку. Југословенска банка одлично je 
заступана у Војводини и Срему. Тамо већ има 6 својих 
филијала.

Са 16, што филијала што испостава, у погледу тери- 
торијалног проширења, Југословенска банка налази се после 
Прве хрватске штедионице у првим редовима нашег нов- 
чарства. To he joj код побољшања привредних прилика олак- 
шати да окугш око себе знатне износе уложака. Ослањајући 
се на знатне улошке8 дакле на капитал који je у земљи, као 
и на своје одличне везе са Живностенском банком, дакле ц 
на страни капитал, Југословенска банка стоји на двама чвр- 
стим ногама, од којих je свака за себе довољна.

Снижење дивиденде за 1% није ни најмање деловало 
на курс акција.

Управни одбор састављен je од следеће господе :
Претседник: Др. Фердинанд Грамберг, велеиндустри- 

јалац; потпретседник: Антонин Тиле, зам. надравнатеља 
Живностенске Банке. Чланови: Др. Богдан Гавриловић, унив. 
проф. у м., Др. Никола Костренчић, главни равнатељ, Антун 
пл. Михаловић, велепоседник, бан и. с., Др. Јулије Моган, 
адвокат, унив. доцент, члан Интернационалне Трговачке Ко- 
море, Др. Јарослав Прајс, потпретседник и надравнатељ Жив- 
ностенске Банке, Фрањо Драгутин Шмит, велепоседник, Др. 
Милован Зоричић, председник Управног суда.

A Надзорни одбор од г. r.: Херман Краус, Бохумил 
Новак, Mr Ph Драгутин Перош, Ннж. Вјекослав Пилпел, Ја- 
рослав Риха, Др. Иван Собол.

СРПСКА БАНКА Д. Д. —  ЗАГРЕБ„*)
„Држећи се стално и ригорозно својих опробаних на- 

чела у пословашу и нмајући у виду дужност, која нам на- 
лаже положај управљача туђе имовине, стално смо се ста- 
рали, да та велика сума буде не само што сигурније него и 
што ликвидније и плодоносније уложена“.

Ни у једној студији о кредитној политици новчаних 
завода није тако прецизно речено о тој теми као што je то 
изнесено горе наведеним цитатом из извештаја Српске банке 
за тодину 1930. A да се Српска банка ригорозно и држи тог 
принципа не треба тек наглашавати. T a њезина опрезност 
у пословању постала je већ и легендарна.

Да су управе свих наших новчаних институција имале 
у виду дужност коју им налаже положај управљача туђе 
имовине, ово последњих година било би нам уштеђено много 
неугодности и много потешкоћа.

У свом извештају за прошлу годину управа Српске 
банке констатира да je пласирање капитала на задовоља- 
вајућој основи било уопште теже, a што се пласирало било 
je могуће само уз нижу камату. Тим je прецизно окаракте- 
ризирана ситуација нашег банкарства у прошлој години. 
Потражше за кредитима било je доста, само што je с обзи- 
ром на општи развитак привредних прилика бонитет тражи- 
оца кредита битно погоршан.

Развитак Српске банке био je прошле године у сва- 
ком погледу ванредно повољан. Укупна биланса порасла 
je за преко 60 милиона и износи 671 милион динара. По 
укупној суми билансе, Српска банка дефинитивно je заузела 
четврто место у нашем приватном банкарству. По висини 
уложака на књижице она je чак на другом месту и долази 
одмах иза Прве хрватске штедионице. Подржавањем фили- 
јала у богатим крајевима она je изградила интензивну мрежу

*) З а  1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Влагостања“ од 29. марта 1930. године, број 13.
страна 57.

кроз коју притичу знатни улошци. A кад би Српска банка у 
још већој мери приступила изравном отварању филијале, 
с обзиром на поверење које она ужива, прилив уложака био 
би далеко већи. Ако се ма једна наша новчана установа no 
висини уложака приближи Првој хрватској штедионици, то 
може бити једино Српска банка, нарочито ако апсорбује 
своје садашње афилијације и да интензивно проради око 
оснивања филијала у свим крајевима наше државе. По сме- 
штају својих филијала, Српска je банка данас један загре- 
бачки новчани завод који подржава филијале само у Војро- 
дини, Срему и Далмацији, a ие и у другим крајевима наше 
државе.

Биланса за 4 последње године овако изгледа :
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 31.097 36.697 37.255 39.543
Менице 221.971 270.374 298.112 311.917
Дужници 190.923 194.016 181.483 210.074
Дужници на обвез. 15.323 15.470 14.578 16.689
Ефекти 50.154 49.444 51.062 63.038
Непокретности 15.665 18.353 18.353 18.209

Пасива
Г лавница 40.500 40.500 40.500 40.500
Резерва 24.995 25.995 27.095 28.448
Улошци на књиж. 379.404 351.129 369.326 421.307
Улошци на тек. рач. ------- 68.123 83.079 85.135
Веровници 68.961 83.290 63.359 68.159
Добитак 9.558 10.097 10.484 10.650
Укупна биланса 533.836 591.649 609.302 671.285

Пораст билансе у 1927. години износио je  38 милиона 
у 1928. години 58 мил. динара. У 1929. години пораст из- 
нсси само 18 милиона. A у 1930. години имамо пораст од 
преко 60 милиона динара. Како видимо, пораст билансе у 
прошлој години далеко je  већи него у ма којој ранијој години.

Улошци на кшижице порасли су од 369 милиона кон- 
цем 1929. године на 421 милион концем 1930. године. Пораст 
износи 52 милиона динара. Године 1929. пораст уложака на 
|£њижице износио je еамо 18 милиона динара.

Велики пораст уложака нарочито je  карактеристичаи 
uko имамо у виду да je  данас тежиште пословаша Српске 
Санке добрим делом у Војводини и Срему и да су тамо ири- 
вредне прилике као у крају са изразитом продукцијом жита- 
рица опћенито неповољне. Пораст уложака морамо једни.м 
делом приписати чињеници да улагачи дижу улошке са ма- 
н>их новчаних завода и поверавају их великим макар им ови 
плаћају и нижу камату. Ту појаву већ je коистатовало и 
Удружење војвођанских банака.

Улошци на текућим рачунима и веровници су у пора- 
сту за укупно 7 милиона док су 1929. године били мањи 
него концем 1928. године.

У активи, благајна je већа за нешто преко 2 милиона 
динара што одговара повећаним пословима. Ни код Српске 
ни код осталих наших новчаних завода не примећујемо пре- 
комерно великих касених готовина, са којима не би знали 
шта да раде.

Менице су порасле за 13 милиона динара. Године 1929. 
пораст je  износио скоро 30 милиона a 1928. године чак 50 
милиона. Економске прилике силе Сргтску банку да код кре- 
дитирања пољопривреде ( a ова je  највише била финанси- 
рана меницама), буде нарочито опрезна. Прилике су данас 
такве да пољопривредник нема више оне кредитне способ- 
ности, као што je  то раније био случај. Поред тога осећа 
се и деловање Привилеговане аграрне банке која највећу 
делатност развија у првом реду у Војводини и Срсму где и 
Српска банка има знатан посао.

Дужници су порасли за 30 милиона. Док су других ro- 
дина били у опадању, прошле je године пораст веома знатан.

Ефекти који су се раиије кретали око 50 милиоиа ди»
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napa, порасли су на G3 милиона. Kao разлог всће набавке 
ефеката наводи се у извештају да се услед знатног пораета 
поверених сретстава сматрало потребним, водити нарочити 
рачуи о ликвидитету завода.

У пословима државним папирима на загребачкој берзи 
ван сваке je сумње да Српска ба.чка игра водећу улогу. Она 

: миого пута управо доминира тржиштем и битно утиче, ko
l i k o  na промет, толико и  на развитак курсева. Поготову у 
Ратној штети Српска банка диригира тржиште.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Приходи 1927. г. 1928. г. 1929. r. 1930. г.

у хиљадама динара
Камати 32.511 35.463 40.162 42.631

Провидба 14.060 13.105 14.155 15.708

Непокретности 1.324 1.440 1.860 2.055

Разио 3.284 2.881 2.210 2.113

Расходн
Каматн 23.665 25.993 30.873 34.171

Трошкови 10.836 11.924 13.156 13.777

Порези и прирези 4.483 4.847 3.551 3.592

Отписи 2.897 386 497 610
Нето приходи na каматама износили су 1929. године 

скоро 10 милиона динара. Прошле године ма да je пословање 
зиатно повећано, само 8.5 милиопа динара. Ту најбоље до- 
лази до изражаја чињеница, да je каматњак на потраживаша 
био снижен у већој мери него онај на улошке.

Чисти добитак утврђен je са 10.650.000 динара према
10.484.000 у 1929. години. Према томе Српска je банка успела, 
макар да су привредне прилике прошле године биле тешке 
и макар да je биланс састављен с највећом ригорозношћу, 
да ипак повећа свој добитак.

Дивиденда остаје иста као и прошле године. Курс ак:- 
ција Српске бапке у време исплате купона знатно ,је већћ 
од курса који je у то време био прошле гоДине. Према тсше 
акциоиари Српске банке могу у сваком погледу бити за- 
довољни.

Управпи одбор састављен je од господе: Прстседник:, 
Др. Светислав Шумановић, Загреб, потпредседник: *Борђе 
Велисављевић, генерални директор, Загреб, Јован Бачић, За- 
греб, Јово Бердовић, Дубровник, Луко Б.она, Дубровник, 
Илија Вурдеља, Загреб, Др. Драгутин Грчић, Шид, Др. Ге- 
дсон Дунђерски, Нови Сад, Јаша Дунђерски, Нови Сад, Сте- 
ван Калембер, Загреб, Лазар Лађевић, Загреб, Др. Јован Ма- 
нојловић, Суботица, Коста П. Миросављевић, Нови Сад, Ни- 
кола Петровић, Ст. Пазова, Др. Коста Поповић, Сомбор 
Никола Ј. Поповић, Митровица, Петар Теслић, Сисак 
Стеваи Тубић, Загреб, Никола Ђук, Загреб, Никола В. Tiyp- 
чии, Панчево, a Надзории одбор: претседник Др. Чзорђе Ив- 
ковић, Загреб, и чланови: Лазар Бачић, Загреб, Милан До- 
бровић, Београд, Сава Миљановић, Дубровник, Павле Хаџи, 
Загреб.

IZVOZNA BANKA —  BEOGRAD*)
Izvozna banka surevnjivo čuva tradiciju .u pogledu na

čina sastava svog godišnjeg izveštaja akcionarima, koji se 
kratko, može da karakteriše kao težnja da se prema svima ak- 
tuelnim ekonomskim problemima zauzme gledište i da se ra- 
svetle najvažniji momenti najvažnijih privrednih grana u toku 
godine u kojoj se podnosi izveštaj.

Uprava Izvozne banke prati pažljivo novinarske izve
štaj e, članke kao i novinarske izvode opsežnih studija o uzro
cima svetske privredne depresije. Bez obzira na pitanje kakav

*) Za 1929. god. analizirana u broju 10. od 8. m arta 1930. 
godine, strana 46. n'.. . ..

treba da je izveštaj jedne privatne banke, ne možemo da pro
pustimo a da i ovom prilikom ne istaknemo, da se danas ne 
može zamisliti uprava jedne Velike kreditne ustanove bez po
znavanja stanja internacionalne i nacionalne privredne konjunk
ture. Direktor banke nije više ni diktator korespondencije ni 
instruktor za vođenje knjiga, ni informacioni biro za kreditnu 
sposobnost pojedinaca, premda on sve to treba da zna; ali je 
on pre svega pažljiv posmatrač privrednoga razvića, jer ni 
kreditna sposobnost pojedinaca nije ništa drugo do izraz stanja 
konjunkture. Jedno isto poduzeće može da bude pod uticajem 

..konjunkture neograničene kreditne sposobnosti kao i dubiozni 
dužnik čak i za manje iznose.

Sasvim je pojamno da ima tvrđenja u izveštaju Izvozne 
banke u kojima se potpuno slažemo a i takvih sa kojima se ne 
bismo mogli složiti. Ali kako analiza bilansa nije mesto za ras
pravu ekonomsko-političkih pitanja, to ćemo mi ukazati samo 
na nekoliko mesta iz izveštaja, koja su najinteresantnija. Pro- 
povedajući po amerikanskom receptu potrebu, da vodeći kru
govi šire kapitalizam međ privrednike, kaže se u izveštaju 
dalje, da obilno ubiranje državnih prihoda u 1930. godini ne 
može da se uzme kao indikacija povoljnog privrednog stanja. 
Mi smo ti pretprošlom broju „Narodnog Blagostanja” izrično 
tvrdili, da je 1930. godina bila dobra i ne želimo da se vraćamo 
na tu stvar; ali moramo stati odlučno na gledište, da rezultat 
ubiranja državnih prihoda nikad ne može iz jedne godine u 
drugu pokazati velike promene zahvaljujući isključivo tehničkim 
ili pravnim, m.erama a pri istom razrezu poreza, kao što, je. slu- 
čaj između 1929. i 1930. godine za najveći deo oblika nepo
srednih poreza. Veće proméne u naplati poreza iz jedne u drugu 
godinu mogu biti rezultat samo ekonomskih prilika.

U pogledu kamatne stope tvrdi Izvozna banka, kao i 
ostale banke, da je aktivna kamatna stopa mnogo jače pala no 
pasivna a da su dacije kod akcionarskih društava donošenjem 
izmene i objašnjenja zakona o neposrednom porezu, kulukom 
i samoupravnim teretima povećane. Troškovi su dakle pover 
ćani dok je marža između aktivnih i pasivnih poslova smanjena. 
Pod takvim uslovima ne može biti sjajan rezultat kod bankar
skog posla.

Kao što smo u ranijem izveštaju istakli Izvozna banka 
revnosno čuva i veliki deo svoje poslovne tradicije; ona nikako 
ne napušta kreditiranje izvozne trgovine. Kako je njena delät- 
nost skoncéntrisana isključivo na teritoriji predratne Srbije, a 
kakò ova izvozi u glavnom poljoprivredne proizvode, to znači, 
da je veliki broj komitenata u prošloj poslovnoj godini prolazio 
kroz najveću krizu. To za banku nije moglo biti dobro. Rećiće 
kogod da su fluktuacije cena potpuno ravnodušne komisionaru, 
a iz toga bi se izveo zaključak da treba da je Izvoznoj banci 
sasvim svejedno kakva je bila cena poljoprivrednih proizvoda, 
koji su prošli kroz njena odelenja za komision i lombard. To 
je tačno. Izvozna banka ne bi pri tome ni pretrpela gubitak, ali 
je sasvim prirodno, da jednoj kreditnoj ustanovi i jednom tri
desetogodišnjem drvetu od velikog značaja kakve se promene 
dešavaju u zemlji, u kojoj je ono pustilo svoje žile. Trideset go
dina radi Izvozna banka sa gotovo svim uglednijim izvozni
cima predratne Srbije. I onda je moralo nastupiti ono što je 
banka vrlo lepo opisala u svome izveštaju sledećim rečima:

-„Slabljenje platežne moći nekih bančinih komitenata, a 
naročito starih dužnika, moralo je se nepovoljno odazvati na li- 
kviditet njenih tražbina od njih. Vrednost zaloga i obezbeđenja, 
koja su u vreme postanka duga bila dovoljna, padala je u toku 
poslednje dve godine tako, da su se pri likvidaciji tražbina po
kazivali gubitci, koje smo morali otpisati. Ovo važi naročito zä 
stečajne i utužene tražbine, gde se usled sporog rada izvršnih
i sudskih vlasti naplata oteže po nekoliko godina. U tim slu
čajevima hipotekovana imanja, smanjivanjem prihoda sa njih; 
gubila su vrednost i kao zaloga, a sem toga kad je dolazilo do 
prodaje, nije bilo ni kupaca usled opšte ekonomske raslablje- 
nosti. Otuda je dolazilo da su takva imanja na javnim proda
jam a često išla u bescénje ili ostajala na nama, da bi čekali po-
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slednji momenat za preprodaju iz slobodne ruke. U koliko se iž 
ovakvih tražbina budu pokazivali gubitci, mi ćemo ih potpuno 
otpisivati. Tako smo i za prošlu godinu morali otpisati propa
lih potraživanja u sumi od 1,853.224 dinara. Ovo je učinjeno iz 
čiste dobiti bančine za prošlu godinu a fondovi su ostali ne
taknuti.”

Račun Izravnanja.
!

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930. 1
u hiljadama dinara v  y ;

Blagajna 3.150 6.548 4.335 5.627 !
Tekući računi 80.5.5? 64.856 78.899 44.147
Eskont menica 49.820 53.166 39.251 42.830
Lombard 298 118 84 522
Nepokretnosti 28.169 28.169 29.757 29.330
Hartije od vrednosti 21.456 16.834 19.314 20.268
Nameštaj 1 1 1 1
Primaoci garant, pisama,

bančinih Žira i akcepta — — — 29.595
Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000
Fondovi 26.483 31.899 33.556 33.342
Pensioni fond činovnika 2.077 2.098 1.761 1.855
Tekući računi 103.221 80.073 85.899 62.724
Ulozi na štednju 17.445 21.516 18.010 13.446
Garant, pisma, banč. žira

Ž3.595i akcepti — — —
Zbir bilanse 185.498 171.861 1753.362 168.104

Račun gubitka 1 dobitka.
Rashodi

Kamati 5.792 7.089 5.630 4.129
Troškovi 7.421 6.214 5.573 3.671
Amortizacija 400 105 300 11
Dobit 6.250 6,250 3.125 3.125
Otpisi dubioza * 2.510 1.842

Prihodi
Kamata 12.847 14.420 10.462 7.464
Provizije 2.087 586 2.804 1.368
Prih. od drž. hart, od vr. 1.716 1.885 1.330 1.300
Prihodi od zakupnine 3.275 2.807 2.579 2.658
Naplata sumnj. potraž. 39 9 4 39
Zbir prihoda 19.954 19.710 17.181 12.829
Dividenda 16.66%, 16.66% 8.33% 8.33%

Posle ovoga uvoda moglo se unapred pogoditi razvijanje 
posla Izvozne banke u toku 1930. godine ■■— što nam pokazuje
i gornja tablica. Glavna karakteristika bilansa je opadanje tu 
đih sretstava i to uložaka na štednju za 4 i po miliona dinara, a 
tekućih računa za 24 miliona dinara. Tuđa sretstva, dakle, opala 
su za 28 i po miliona dinara, dok su sopstvena, i to 30 miliona 
dinara glavnice i 33,3 miliona rezerve ostala nepromenjena. 
Ulozi na štednju nisu nikad igrali važnu ulogu kod Izvozne 
banke. Njihov maksimalni iznos u 1929. godini zaostao je za 
30% od same glavnice a  iznosio je samo 33% ukupnih sopstve- 
nih sretstava. Sasvim drugojače stvar stoji sa tekućim računima. 
To je glavni izvor tekućih sretstava kod Izvozne banke, tu  se 
verovatno nalazi reeskont kod Narodne banke koji bi inače tre
bao biti iskazan u zasebnoj poziciji u pasivi. Smanjenje tih 
sretstava ša'šviffl je prirodno i logičko s obzirom na ono što 
Ш о napred rekli. Uprava Izvozne banke sužavala je volumen 
poslova u želji, da smanji proćenat rizika, odnosno gubitaka. 
Ona ne može preko noći da izvfši preorijentaciju a na terito
riji na kojoj ona radi, ne mogu se naći plasmani koji bi upravu 
okuražili na povećanje obrtnog kapitala.

Ü aktivi Četiri grupe poslova podelila se ineđu sobom 
ceo obrtni kapital: tekući račun i eskont Su gotovo u paritetu 
(prvi u iznosu od 44,1 a drugi 42,8 miliona dinara). Tekući ra
čuni pokazuju sistematsko opadanje, koje iznosi 1929. i 1930. 
godine 34 miliona dinara. Na teret te pozicije pada voljna i ne
voljna likvidacija ranijih plasmana.

Eskont je porastao od 39,2 na 42,8 milijuna dinara prema
1929. godini, verovatno iz razloga što se preko te pozicije može 
bolje da kontroliše kreditna sposobnost dužnika.

Druge dve pozicije u aktivi su: nepokretnosti 29,3 mi
liona dinara i hartije od vrednosti 20,2 miliona dinara. Nepo- 
kretnost se nešto povećala iz razloga, koji je napred naveden, 
naime usled preuzimanja pri javnim prodajama. Hartije od 
vrednosti su se takođe povećale za skoro milion dinara. U iz
veštaju se ništa ne kaže kakvih vrsta papira banka ima u svom 
portfelju, ali se zna, na primer, da je jedan veliki stok akcija 
Narodne banke unutra.

Bruto prihodi opadaju od 1928. godine, a u 1930. god. 
prema 1929. godini pad iznosi 4,36 miliona odnosno 25%. Pad 
bi bio mnogo manji da nije iz dobiti izvršen otpis od skoro 2 
miliona dinara. Pozicija kamate ukazuje pad od 3 miliona di
nara, provizija od 1 i po miliona dinara, dok zakupnina nepo
kretnosti pokazuje jedan mali višak. Prema kretanju pojedinih 
pozicija prihoda, a s obzirom na to da je skoro 2 miliona ot
pisano, trebalo bi očekivati jasno smanjenje čiste dobiti, š to  to 
nije bilo slučaj, ima se zahvaliti smanjenju rashoda za 1 i po 
milion dinara, a  troškova za 1,900.000 dinara, od 5,57 na 3,67 
miliona dinara, za nepunih 30%. Zahvaljujući tom snažnom za
mahu u smanjenju rashoda i smanjenju amortizacije, uprava je 
uspela da otpiše skoro 2 miliona dinara pa da ipak podeli divi
dendu od 8,33% kao i lanske godine.

Na kraju da istaknemo da se iz računa gubitka i dobitka 
Izvozne banke nalazi dokaz o jednoj činjenici, o kojoj se sve 
češće piše u poslednje vreme kod nas u javnosti, naime o stag
naciji rente od nepokretnosti u centru Beograda. U izveštaju 
Izvozne banke se kaže, da je zakupnina od nepokretnosti pala 
za posleđnjih 6 godina za 45 do 50%, a u prošloj godini za 
10%. Sa tih 10% dostigla se ukupna kvota od 50% i mi mislimo, 
da će u tom pogledu za Izvoznu banku biti mnogo prijatnija 
ova godina.

U upravnom odboru su g .g.: pretsednik: Milan M. Jo- 
vanović, potpretsednik: Ljub. M. Mihailović, članovi: Aca N. 
J. Popović, Voja Pavlićević, Dobrivoje T. Lazarević, Živ. M. 
Janković, Jezdimir L. Đokić, Jovan Maričić, Milan Maksimović, 
Pera T. Milanović, Rad. Jovanović-Resavac; u Nadzornom od
boru g .g.: pretsednik: Stevan V. Gajić, potpretsednik: Đura 
Paunković; članovi: Dr. Milan S. Protić, Nedeljko K. Savić, Mi
lovan J. Matić, Nikola Stanarević i Mihajlo Lukarević.

PROMETNA BANKA — BEOGRAD.*)
U ranijim dvem a analizama bilansa Prometne banke mi 

smo detaljno proučili njezinu istori ju i njezinu poslovnu struk
turu. U poslednjem pogledu banka u prošloj poslovnoj godini 
nije pretrpela nikakve izmene; ona je u glavnom obavljala iste 
vrste poslova kao i prethodne godine, samo sa velikom razli
kom u intenzivnosti pojedinih grana delatnosti. I to je ono što 
će biti predmet ove analize. A da bismo to izvršili kako treba, 
potrebno je d a  imamo stalno pred očima sledeću tablicu:

(Vidi stranu 115).
Prom etna banka radi sa kapitalom od preko 130 miliona 

dinara i po tome ona spada međ najveće beogradske akcionar
ske banke. Od ukupnog obrtnog kapitala г/3 su sopstvena sret
stva, a dve tuđa. Od 85,6 miliona tuđih sretstava 48,5 pada na 
tekuće račune, 27 na uloge na štednju i 10,2 na .reeskont kod 
Narodne banke. Odmah da napomenemo da je gotovo redovna 
pojava poslovnih banaka delimično iskorišćavanje kredita kod 
Narodne banke, dok su efektne i depozitne banke odavno pre
stale da čine upotrebu od toga izvora sretstava. Tekući računi 
stagniraju već tri godine. A to je vrlo dobar znak. T o  znači 
da su to depoziti na dugo vreme, kojima banka može da raspo

*) Za 1929. g. bilans je analiziran u dodatku „Narodnog
Blagostanja” od 12. aprila 1930. g., br. 15, s t r . 'бб; a za 1928. g.,
u 27. broju od septem bra 1929. godine.
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laže za pojedine svoje kompartimane, ne vodeći suviše pe
dantno računa o Iikviditetu, koji je inače maksimalan !:od pa
sivnih i tekućih računa —  kad ohi prćtstavljaju kredite dobi
vene od banaka. Skoro 50 miliona dinara depozita po tekućim 
računima pretstavljaju vrlo korisnu sumu kad nisu kratkoročni. 
A to će biti ovde slučaj. Teško da je Prometna banka uzela 
kredita čak i kod koje banke na strani, a da u zemlji to nije 
uradila može se unapred znati. Taj će iznos pre biti obrtni ka
pital afiliranih poduzeća. Afilijacije Prometne banke su vrlo 
'likvidne. Tu će biti verovatno i potraživanja osiguravajućeg 
društva „Srbije”, Beočinske fabrike cementa i t. d. A iz toga 
.mogu već čitaoci da vide prirodu tih depozita.

Aktiva: 1927. 1923. 1929. 1930.

Gotovina:
u hiljadama dinara

u blagajni
kod Narodne banke

— 1.404
2.032

1.201
1.334

1.809
728

u stranoj moneti — 57 161 178

Ukupno 2.262 3.494 2.697 2.716
Državni bonovi — — 11.442 21.481
Zajmovi: 

po menicama 22.751 15.417 11.590 10.285
po zalogama 
po tek. računima

849
34.779

862
33.122

457
16.005

512
20.060

Ukupno 58.379 49.402 28.053 30.858
Bančina preduzeća:

strugare 17.573 16.227 19.129 22.263
brodarstvo 3.362 5.853 4.878 5.510
fabrika u Kruševcu — 12.960 20.846 11.725

Zbir 20.935 35.040 44.855 39.491
Nepokretnosti 7.019 7.019 7.082 9.837
Hartije od vrednosti 18.886 6.741 7.366 11.727
Vrednost rez. fonda — 16.291 20.429 21.112
Kaucije — 557 592 612
Ostave —, 130.802 108.381 108.871
Dužn. za garancije _ 26.739 27.661 27.556
Men. prijemi u ostavi — 100 100 —
Zbir aktive 107.419 118.193 121.931 137.234

Pasiva:
Glavnica 10.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi:

stalni rezervni 2.500 3.987 5.000 5.000
osobeni rezervni 10.976 9.244 9.779 11.578
specijalni rez. fond 10.834 2.709 2.709 2.709

Ukupno 24.310 15.941 17.626 19.287
Razl. na kursu hart, od vr. — 3.385 4.626 6.123
Obaveze bančine:

ulozi na štednju 18.877 21.075 22.844 26.905
tekući računi 39.400 48.589 47.455 48.482
reesk. kod Nar. banke 10.376 4.105 4.611 10.230

Ukupno 68.653 73.771 74.911 85.618
Privremeni računi .1.695 1.387 1.993 3.382

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi:

Troškovi 2.489 2.658 2.420 2.976
Kamate 4.215 4.393 4.974 5.277
Otpisi 540 840 3.390 3.117
Dobit 3.763 3.766 3.242 3.192

Prihodi:
Od nepokretnosti 2.893 2.591 2.581 2.695
Od hart, od vredn. — 1.127 1.266 1.434
Od kamata 5.534 4.793 5.974 5.995
Od prov. i preduz. 2.580 3.145 4.232 4.329
Naplać. otpisana potraž. — — — . 114
-Zbir prihoda 11.008 11.659 14.02-7 '  14.568

Dok tekući računi stacioniraju, ulošci na štednju poka
zuju neprekidan porast za poslednje četiri godine. U 1930. go
dini skočili su za preko 4 miliona dinara, a to je za preko 18%.
1 to će biti kapital privatnog porekla. Vrlo je verovatno da se tu 
nalaze ušteđevine intimnih poslovnih prijatelja i članova poro
dica organa bančinih. A to znači da je najveći deo depozita du
goročan.

Iz tih razloga Prom etna banka može da raspoređuje svoja 
sretstva u pojedine plasmane, koji ne moraju biti likvidni po 
pravilima strogo bankarskog likviditeta. Uostalom dok je pasiva 
gotovo nelikvidna — a za banku se ništa prijatnije ne da za
misliti —  dotle banka ima u aktivi nekoliko pozicija koje su 
prvoklasnog likviditeta. Reda radi moramo pomenuti da banka 
nije iscrpla ceo svoj reeskont kod Narodne banke i da tu ima 
jednu rezervu od najmanje 8% celokupne aktive. Međutim ona 
ima u svom portfelju 33 miliona hartija od vrednosti, od čega 
preko 21 milion dinara državnih obligacija i akcija Narodne 
banke, a skoro 12 miliona su privatnih efekata prvoklasnog bo
niteta, pa usled toga i prvoklasnog likviditeta. Ako se tome do- 
dadu i državni bonovi u iznosu 21,5 milion dinara, onda izlazi 
da banka ima okruglo 55 miliona dinara u hartijama od vred
nosti, a to je preko 42% celokupnog bančinog obrtnog kapitala. 
Ako se tome doda još i gotovina u blagajni i na žiro-računu, 
onda izlazi da je visoko likvidna aktiva bančina skoro 45% 
ukupnog obrtnog kapitala.

Na suprot tome stoje imobilni plasmani u ukupnom iz
nosu 401/,, miliona dinara i to: 22,2 strugara, 5,5 brodarstvo,
11.7 fabrika u Kruševcu i 9,8 nepokretnosti u Beogradu. Kao 
što vidimo imobilni plasmani su mnogo manji od visoko li
kvidnih.

Između ta  dva kompartimana nalaze se čisto bankarski 
plasmani u ukupnom iznosu od 30,8 miliona dinara, od čega
10,2 eskont i 20 miliona tekući računi.

Tako je Prometna banka po svojoj strukturi jedna od 
najvećih poslovnih banaka u Jugoslaviji, zbog toga smo pod
vrgli naročitoj analizi njezin Iikviditet.

Pri upoređenju stanja bančinih poduzeća sa ranijim go
dinama konstatujemo da su angažmani u strugari i brodarstvu 
povećani, a u fabrici u Kruševcu smanjeni. Kod strugare pove
ćanje iznosi preko 3 miliona dinara, u brodarstvu nešto preko
600.000 dinara, a u fabrici u Kruševcu smanjenje iznosi punih
9 miliona dinara ili preko 45%.

Kad posmatramo stavke u aktivi bančinoj koje se odnose 
na njena preduzeća, onda treba imati u vidu da te brojke ne 
pretstavljaju imobilni plasman, već ukupno potraživanje po te
kućem računu, a ono delimično može i mora da bude vrlo li
kvidno. Tako na primer celokupno povećanje salda strugare 
pretstavlja povećanje izrađene robe na stovarištu, a to je, kad 
je u pitanju drvena građa, Iikvidniji plasman od menice — na
ravno kod nas. Koliko može biti veliko učešće „materijala” u 
ovim stavkama bilansa Prometne banke najbolje nam pokazu!e 
promena u saldu potraživanja od fabrike u Kruševcu: saldo <te 
smanjio, kao što rekosmo, od 20,8 (1929. godine) na 11,7 mi
liona dinara (1930. godine). U sumi od 20,8 miliona dinara bio 
je „m aterijal” koji je utrošen i koji se zbog toga transportirao 
u drugu jednu stavku aktive: u „državne bonove”, koji su zbog 
toga povećani od 11,44 (1929. godine) na 2^48 miliona dinara 
(u 1930. godini).

Pošto smo proučili Iikviditet i soliditet kod Prometne 
banke, da pređemo sada na pitanje rentabiliteta. Tu treba od
mah istaći da sa drvarskim poslovima Prometna banka svakako 
nije mogla biti zadovoljna. Strugara u bosaskoj Jagodini pot
puno je obustavila rad, a beogradska je radila koliko za mušte
riju, toliko i za stovarište. 1 sa fabrikom u Kruševcu nije Pro
metna banka mogla biti zadovoljna u pogledu količine naloga, 
pošto je ona u tome, kao što znamo, u glavnom zavisna od dr
žave. Izgleda da je brodarstvo jedino dobro radilo u prošloj 
godini u Beogradu, pošto je građevinska delatnost bila prilično 
на visini.

\
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(Pa ipak je Prometna banka postigla u prošloj godini s 
maksimalnu dobit. Porast dobiti u 1930. godini veća je no i u j 
jednoj ranijoj godini, ona je iskazana u računu gubitka i do- | 
bitka sa 14,5 miliona dinara. Aii kad se pažijivo pročita njezin 
izveštaj za 1930. godinu, onda će se naći da tome bruto pri- J 
hodu treba dodati sumu od 1,315.000 dinara, koliko iznosi pri- f 
hod od vrednosti rezervnih fondova, koja se po statutima knjiži 
neposredno na odnosnim fondovima, nepojavljujući se u računu 
gubitka i dobitka.

Prihod nepokretnosti je isti kao pretprošle godine, ali će 
u ovoj godini svakako biti veći, pošto će doći do punog izra
žaja prihod od kuće, koju je u toku prošle godine kupila Pro- i 
metna banka u ulici Kneginje Ljubice broj 14 —  odmah do 
njezine zgrade. S obzirom na mesto na kome se ta  zgrada na- j 
lazi, cena od 2.800.C00 dinara, koliko je plaćena, pre je niska ! 
no visoka. Kako se u aktivi iskazuje ukupna vrednost pokret- I 
nosti od 9,8 miliona dinara, to bi prihod 2,5 miliona dinara bio j 
i suviše visok. On je u stvari niži pošto se u toj poziciji nalazi 
i prihod od strugare — jedan način knjiženja koji će po našem 
mišljenju Prometna banka u budućnosti da napusti.

Prihod od hartija od vrednosti pokazuje iznos od 1.2G 
miliona dinara na ukupan portfelj od 11,7 miliona dinara na dan 
31. decembra 1930. godine. To je punih 14%! Zbog toga se na
meće svakome, ko proučava bilanse Prometne banke, pitanje: 
kakvi to mogu biti papiri koji donose tako horendnu dividendu.
U lakonskom izveštaju Prometne banke o tome se ništa ne go
vori, ali ko prati njezino razviće za duži niz godina taj zna da 
ona ima u svom portfelju akcije osiguravajućih društava, ba
naka i industrija, koje nose delomično veću rentu od 14%. Pri
hod kam ata iznosi okruglo 6 miliona dinara. To bi bilo i suviše 
mnogo, kad bi to bio samo prihod bankarskih plasmana. Mno
go je verovatnije, kao što smo mi to istakli u analizi bilansa za 
pretprošlu godinu, da se u toj sumi nalazi i kam ata kojom se | 
normalno debitiraju sopstvena poduzeća. Provizija i prihod po- !

dttzeća iskazana je sa 4,23 miliona dinara prema 3,14 miliona 
dinara u pretprošloj godini. Ne možemo znati koliko je učešće 
provizije, a koliko od poduzeća.

Kod ovako bujnog razvića poslova prirodno je da su se 
i troškovi povećali. Pa ipak je čista dobit od 3,19 miliona dinara 

\ veća nego ona u pretprošloj godini.
Kad še ima u vidu s jedne strane da je Prometna banka 

drvarsko poduzeće i metalurgiska industrija i da su oba ta  
posla u prošloj godini bila u depresiji i s druge strane da je 
banka u prošloj godini postigla rekord dobiti, onda je i anali
tičar bilansa dužan da da objašnjenje za tu na prvi pogled kon
tradiktornu pojavu. Objašnjenje je vrlo prosto. Prometna banka 

i ima glavnicu od 20 miliona dinara, fondove od preko 25 miliona 
I dinara ;dalje vezana je za veći broj najraznovrsnijih poduzeća, 
I raznovrsnog i solidnog plasmana, a sve to je moćna zaštita od 
\ konjunkturne vetrobitine na ovoj ili onoj tačci.

Dividenda iznosi i ove godine 50 dinara po akciji à 500 
dinara nominale.

Upravni odbor sastavljen je od g. g.: pretsednik: Miloš 
Savčić, inženjer, biv. ministar, član upravnog odbora Narodne 
banke, potpredsednik: Vasa U. Jovanović, biv. inspektor Mini
starstva narodne privrede, vlasnik firme „Mesarović i Jovano
vić” ,članovi: Jovan K. Jovanović, trgovac; lng. Milivoje L. 
Pavlović, biv. gener. direktor Brodarskog Sindikata; živojin 
Janković, trgovac i industrijalac, vlasnik firme „Maričić i Jan- 
ković” ; Aleksandar Acović, inženjer; Vladeta Savčić, inženjer; 
Jovan J. Lučić, trgovac, član firme „Mirković i Lučić” ; Doka 
Dimitrijević, rentijer, a nadzorni odbor: pretsednik: Milutin 
Stanojević, izvoznik, Pretsednik Trgovačke Komore; potpret- 
sednik: Raka Majstorović, glavni direktor Državne Fabrike Še
ćera u Beogradu; članovi: Petar Milanović, trgovac, član upr. 

! odbora Narodne banke; Jakov Savčić, preduzimač; Milan Pa- 
rivodić, direktor Narodne banke.
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Југославенска банка д. д* у Загребу
Расходи Рачун изравнањ а на дан 31. дец ем б р а  1930, год. Прнжоди

Динара Дпнара
Готовпна 51,707.063'50 Дионичка главница 100,000 000 —
ГТотражнвања код повчан. завода 32,771.229 95 Причуве:
Девмзе и валуте 8,705.417-05 редовита нричувна заклада 28,556.00455
М|енице 182.694 960-24 посебна нричувна заклада за
Ефекти 44,758.852'14 сиг>рност заложница 1,000.000'—1
Ефекти јамчевне закладе заложн. 1,078.125'— Мпровииска заклада 5,399.353 062
Залнха властитих заложпнца : Улошци :
a) 4'/2 од стотних заложница 42.400-— ») ва књпжице 310.747.32458
б) 8 од стотннх заложница 1,281.116-67 б) на тек. рачупима 166 589 736 63
в) 8 од стотних заложнииа Вјеровницн 419,718.687-85

у енгл. фунт, Lstg. 5.290'— 1,401.281*33 Влаотпте заложиице у промету :
Зајмовн на ефекте 8,967.401 '15 a) 4V2 од стотне заложште 970.000*—
Дужници 663,520.809 82 б) 5 одстотне заложпице 587.500*—
Судјеловаље v сипдикатним и в) 8 од стотне заложшше 3,3о7.500'—
ксшзорцијалним пословима 12,109 865*52 г) 8 од стотпе заложнипе у евгл.

Хипотекарни зајмови : фуитама Lstg. Дин. 49.270'— 13,524 615'—
a) 4’/2 од стотни зајмови 970.000’— Амортизациопи фонд заложвица
б) 5 од стотии зајмови 587.500*— (отплате хипот, зијмова до
в) 8 од стотни зајмовн 3,702.500*— 31. дец. 1930. год.) 3,673.036*85
г) 8 од стотни зајмови Каматна заклада за уновчење

у енгл. фунт, Lstg. 49.270'— 13,524 615'— тек» купова заложница 692.379*41
Заостали оброци хипотек. зајмова 656.753*92 Жријебане заложи. у промету 244.455-21
Некретпине 39,7ò2.558-26 Неуновчени купони:
Прелазне ставке 60.205 07 a) властитих заложпица 28.882-87
Разна актива 2,881 368-81 б) вл^ститих дионица 136 185-50
Иивептар отписан Прелазпе став&е 1,409.352-76
Дужници за преузете гарантовне Разна пасива 5,174.397 03

обавезе Дин. 141,016.67305 Вјеровници за преузетс гараптовне
обавезе Дни. 141,016.673*05

Добитак:
пријепос добитка из год. 1929. 937.45859
чисти добитак у год, 1930. 8,426.653-53

Укупно 1.071,183,523 42 Укупво 1.071,183.52342
1 Дотац. глав. скуп. повасује се арич. заклада ва Днн, 30,406.004-55
s Дотац. глах. скуп. шшсујв ее инрсв. закдада sa Дш. 5,786.83S‘S3

Рачун губитка ж добитка на дан 31. децембра 1930. год„
Губитак Добитак

i Дипара Динара
Камати 49,061.358-39 Прпјенос добитка из год. 1929. 937.458-59
ПлаНе, скупарински доплаци, ста- Камати 66,037.35269
нарине, ремунерације и т. д. 14,3 40.971 *94 Провнзије и добици:

Управни трошкови 4,742.346-48 na ефектима, девизама,
Дарови у кулгурне и добротворне валугама и т. д. 13,861 426-71

циљеве 17366937 Приход некретшша 1,788.346-50
Порези ii прпстојбе 3.04Ì.75V19
Отпис тражбина 1,863.674*—
Огпис инвеитара 35.699*—
Добптак :

пријенос добитка пз год. 1929. 937 458 59
чисти добитак у год. 1930. 8,426.653*53

Укуппо 82,624.584*49 Укупно 82,624.584-49

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Izvozna banka - Beograd
Račun izravnanja na dan 3L dee. 1930. god.

Aktiva Pasiva

Dinara

Blagajnica
u kasi i na žiro rač kod Nar. banke 5,627 25Г77 

Tekući i ostali računi 44,146.913 16
Eskontovane menice 42,830 137'—
Zajmovi na hartije od vrednosti 522.200’—
Nepokretnosti 29,330.585-19
Nameštaj i pribor i ’—
Bančine hartije od vrednosti 20,268.221'—
Vrednosti penz. fonda banč. osoblja 1е783.400'—
Kaucije

članova oba odbora i raznih osoba 488.000'— 
Ostave po tekućim računima i 
supergarancije 152,240.772'55

Ostave na čuvanju 17,886.384'—
Primaoci : garantnih pisama, bančinih 

žiro-a i bančinih akcepata 23,595.140'—■

Ukupno 338,719.005 67

Dinara
Glavnica
5Ü.C00 kom. akc. potpuno uplaćenih 30,000.000' — 

Fondovi
stalni rezervni fond 17,149.930'75
fond za amortizaciju nepok. imanja 8,089.362 96 
fond za razlike na kursu hartija 

od vrednosti 8,102.971 ‘72
Penzioni fond bančinog osoblja 1,835 640'—
Tekući i ostali računi 62,724.349 54
Ulozi na štednju 13,446 504 15
Neisplaćena dividenda 14.950'—
Ostavljači ostava po tek. računima 

i supergarancija 152,240.772 55
Ostavljači ostava na čuvanju 17,886.384’—
Garatna pisma, bančini žiro-i i 

bančini akcepti 23,595.140'—
Polagači kaucija 

članova oba odbora i razne osobe 488.000'—
Tantijema

članova oba odbora i banč, činovs, 625.000'—
Dobit

za podelu akcionarima 2,500.000'—

Ukupno 338,719.005 67

Račun gubitka i dobitka na dan 31. decembra 1930. god.
Rashodi Prihodi

Kamata
Dinara

Kamata
Dinara

po svima poslovima 4,129.897-21 po svima poslovima 7,464.379*52
Troškovi Provizija po raznim poslovima i
plaćen porez, prirezi, državne i 

opštin. takse i ostale dažbine
razrii prihodi 1.368.282-89

556.453'80 Prihod od obveznica državnih
pTata osoblju, dodatak na skupoću, 

kirija. i svi ostali admin. troškovi
zajmova hartija od vrednosti 1.300.134.50

3,115.097-23 Prihod od zakupnine
Postignuta dobit Din. 5,028.224 67 
Amortizacija

od nepokretnih imanja 
Naplaćene sume po otpisanim

2,658.090'—

fondu za otpis nepokretnih imanja 
po čl. 50. bančinih statuta 

Dotacija
penzionom fondu bančinog osobja 
po čl. 49. bančinih statuta 

Otpisi

10.891'— 

50.000 —

potraživanjima 38.786'—

propalih potraživanja 
Čista dobit Din. 3,125.000'— 
tantijema član. oba odbora i činovn, 
za podelu akc. : Din. 50 — po akc.

l s842.333'67

625.000'— 
2,500 0 0 0 --

Ukupno 12,829.b72'9l Ukupno 12,829.672'91

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I O D B O R



Југославенска удружепа банка д, д* у Загребу

Рачук изравнања жа даж 31, децежбра 1930* годин®

Актнва П т е и в а

Благајна
Потраживања код вовч, завода 
Вриједносни папири посебне 
јамчевне закладе заложница 

Вриједносни папири посебне 
јамч, закладе комун. задужннца 

Хипотекарни зајмови 
Комунални зајмови 
Заостали оброцн хнпот. п комун. 

зајмова
Вриједносии папири јамчевне 
Зс«кладе зајмопримаца 

Залиха властитих заложпица ш 
комуналних задужвица 

Ефекти : 
државнн
банке и транепортва нодузећа 
разне индустријв 

Мјевичва лисница 
Валуте
Предујмови на вриједи, папкре 
Дужници
Ковзорцијалви послови 
Властите векретвиве 
Инвентар
Гаранц, и кауције Д. 220,321.372'

Динара
72,992.694'—
53,527.25080

2,005.336-25

758.964 — 
39,159.680-07 

6,371.332-55

2,379.346-32

151.000 —

502.752-50

31,182 303 98 
31,330.179-95 
13,112.966-11 

340,755.010 26 
2,292.272 58 
8,897.556 02 

649,042.492-77 
29,622.472 — 
23,244.200-— 

отпнсаи
71

Укупво 1.307,328410 16

Дионичка главнида Дин. 185,000.000 
од исте додијељево:
1. јамчевној закладн заложвида
2. јамч. за&лади комун- задужв, 
даје с осталима

Причувна заклада 
Посебиа причувна заклада 
Потпор. заклада Фрање Шверљуге 
Јамчевна заклада зајмопрвмаиа 
Унапред уплаћеви оброди хипот. 
зајмова

Ижријебане залож, и &ом, заложв, 
Издаве заложнице 
Издаие комуналве задужнице 
З а  паплату доспј. одресцз залож, 
и комуналних задужница 

За наплату доспј. одресци 
Улошци на књижице 
Улошци у текућем рачуну
В|еровници
Транзиторне ставке 
Добитак као једвачак;

Пренос добитка из шд. 1929, 
Добитак год. 1930.

Гаранц. и кауције Д. 220,321.372"77

Дивара

2,0f0.000"— 
750.000"— 

182,250.000"— 
54,755 697-45 

1,500,000-— 
1,010 000"—  

150.057-65

140.84577 
2,066.700" — 

36,8s 1.625'— 
6,349,000’—

390.26Г45 
дионица 344.559 50 

288,165.767 95 
340.792.495-51 
365,930.620-26 

4,400,942-31

928.378-61 
18,531,453 70

Укупво 1.307,328.410'l6

Рачун губжтка ш добатка на даж 31» дец« Ì930. год.

Расходи Прижоди

Динара Дишра
Укупни трошкови управе ;

Берива равнатеља, чивов, и под» 
ворника9 ставарина пословвих 
иросторија, пут. трошкови тиеж., 
огласи, поштарина, биљези ит.д, 

Порез н пристојбе 
Камати од уложених главница 
Добитак жао једначак

23,222.799 40 
4,463.905-80 

35,494 584-04 
19,459.837-31

Пренос добитка из год. 1929, 
Приход на разним каматвма 
Добитак на девизама, валутама, 

ефектима, заложвицама и ком, 
задужвицама 

Проввдба из хипотекарвих, ком, 
и осталих посала 

Приход векретвива

928.378-6!
59,338.409'73

6,867.662-48

14,3i9.171"01
1,187.504 72

Укупво 82,641.126 55 Укупно 82,641,126.55

НАДЗОРНИ ОДБОР



Прометна банка a. д. - Београд
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.

Актива Пасива

Динара Динара
Готовипа: Главница:
у касама 1,809.870-50

!
40.000 акцпја no 500 дип. 20.000.000 —

жнро-рачуп код Народпе бапке Фондови :
Краљ. Југославије 727.970 79 стални резервпи 5,000.000'—

у страној монети 178.283-90 особени резервни 11,578,000 —
Државнн бонови 21,481.063-58 особеии резервпи фонд у смислу
Зајмови : чл. 3 закона о валоризацијц 2,709.847 44

no меоицама 10,285 090*90 Разлика на курсу харт. од вредн. 6,123.767 12
no залогама 512.805'— Обавезе :
no текућим рачунпма 20,060.606 25 улози na штедњу 26,905.419 99

Банчина предузећа: текућн рачунн 43,482.396-60
стругаре 22,263 298М4 реесконт код Народпе бавке

. бродарстзо 5,510.508-24 Краљ. Југославије 10,230.596 90
одељак у Крушевцу, фабр. Преносва камата 103.167'—
вагопа и гвозд. конструкција 11,725.409-55 Привремеви рачуни и др. 3,381.946 36

Непокретности: Дивидевда 2,000.000 -
банчине зграде, пмања: „Краљ. 

пивара“ и „Стара Србија"
ТантнЈеме 719 235-98

9,837 609-04 Полагачн кауција 612.000 —
Хартије од вредности 11,727 500'— ОсТављачи остава 108,871.418 07
Вредиост резервног фопда 21,112.492'— Издате гаранције 27,556.868-19
На.чештај 1 '—
Разни рачуни 1.808 50
Кауцпје 612.000'—
Оставе 108,871 41807
Дужпици за гараитије 27.556.86819

Укупио 2 М,274.663 65 Укупио 274,274.663 65

Рачун губжтка и добитка на дан 31. децембра 1930- год.
Дугу|е По-гражу!©

Дниара Динара
Трошкови :

административнп, судскп, стана- 
рана, огрев, осветлеше, порез, 
плате и др.

Камате ;
no свим пословпма 

Отписи
Ол разлике Дип. 3,196 604'34

2,976.305-70

5,277.522-25
3,117.68317

Приходи непокретности: 
банчшшх зграда, „Краљева 

пивара“ и Стругара 
Приход хартија од вредности 
Камата ; 
no свима пословима 

Провизија и приход предузећа 
Наплаћена отписана потраживања

2.695.462 — 
1,434.410-—

5,994.98966 
4,329.150-75 

114.103 05

издваја се no чл. 69. бан. правила: 
13 од сто особеном рез. фонду 
за тантпјеме

415.558-56
719,235-98

Од остатка Д јш. 2.661.809"80

За исплату дивиденде на 40,000 
ком. no 50 дин,

За ванредну дотацију особепом 
рвзервиом фонду

2,000.000'—

61.809-80

Укупно 14,568.115 46 Укупно 14,568.11546

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



A H A ЛИ 3 A Б И Л A H C A
Дедатик дрНареврешз Благвдгган»у‘<

iHH n n i i iiHH'M1! 'п  • ii 1 1 i i  l im i— г т т  д н и —  т  i "ч i---------------------- п— i---- ~ n n — в — i ззвт .......................................i  д —  е и и и  и-1---г г ~ .....-т— ................ и— и и  i  т гн 1 v i------■ — ш и .- .- а и в ш а с ......... м — и и н а и а д .------------------------- — и — в — — — и — т  Ш Ш . I

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, i i ,  АПРИЛ 1931. БРОЈ 15

Садржај:
Državna hipotekama banka — Beograd 
Trgovački fond i njegova hipotekama banka — Beograd 
Штедионица и заложви завод Општиве града Београда — Београд 
Хрватска свеопћа кредитна банка — Загреб 
Кредитни завод за трговино ин ицдустријо — Љубљана 
Дубровачка трговачка банка — Дубров ник

DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA KRALJEVINE JUGOSLA
VIJE — BEOGRAD-)

Čoveku koji voli da proučava bilanse poslovnih podu
zeća i da iz onih neraih cifara rekonetruiše njihovu poslovnu 
zgradu, sa zadovoljstvom će čitati godišnje izveštaje Poštanske 
štedionice ii Državne hipotekarne banke, toliko su oni pregledni, 
iscrpni i jasni. Kad se ima u vidu da ne postoji nikakva moguć
nost za javno mnenje da javno-pravne depozitne i kreditne 
ustanove natera na podnošenje opširnih izveštaja, onda njihovi 
šefovi za metod polaganja računa zaslužuju priznanje.

Naši čitaoci dobro znaju ko je i sta je Državna hipote
kam a banka; o tome je kod nas već mnogo puta pisano, kako 
u dvama ranijim analizama bilansa, tako i u pojedinim člancima 
odnosećim se na naše tržište kapitala. U hijerarhiji naših depo- 
zitnih ustanova Državna hipotekama banka dolazi na drugo 
mesto (kao depozitna banka), odmah posle Prve hrvatske šte
dionice, sa  ukupnim privatnim ulozima na štednju od 329 mi
liona dinara okruglo. U tome je malo izmakla ispred Srpske 
banke u Zagrebu. Ali kao kreditna i novčana ustanova, po volu
menu kreditnih poslova ,dolazi ona na prvo mesto, jer Narodna 
banka zbog specijalnosti svoje ne može uopšte da se razvr
stava sa ostalim kreditnim i depozitnim ustanovama. Ništa 
manje od 3274 miliona dinara iznose ukupni plasmani Državne 
hipotekarne banke .

Najvažniji izvor obrtnog kapitala Državne hipotekarne 
banke su razni javni fondovi. Ta pozicija pokazuje za poslednje 
četiri godine porast od skoro 200% (od 471 milion dinara na 
1220). Taj se nagao porast objašnjava delimično sve jačom 
koncentracijom fondova, koji su dotle bili rastureni po raznim 
drugim kreditnim ustanovama, a s  druge strane sve većom prak
som naše državne finansiske administracije stvaranja novih 
fondova. Neprijatno iskustvo koje su pojedine državne ustanove 
i državne administracije imale sa nabavkom potrebnih sretstava 
često po već odobrenim kreditima, intimiidiralo ih, te sve- više I 
pokazuju tendenciju da putem specijalnih izvora prihoda obez- 
bede normalno funkcioniranje bar jednog dela svojih ustanova. 
To je po teoriji nauke o finansijama pogrešna politika, ali Dr
žavna hipotekam a banka niti je zato kriva niti ima kakve za
sluge, ona se po sili zakona koristi praksom sve veće upotrebe 
fondova na mesto centralizacije sviju prihoda državnih javnih 
ustanova u državnoj blagajni. Po samostalnim i drugim javnim 
fondovima ukupan kapital iznosi okruglo 1300 miliona dinara.

Drugi izvor obrtnog kapitala su zajmovi putem hipote- 
karnih obligacija (založnica), koji u 1930. godini iznose 896 mi-

*) Za 1929. god. analizirano u 28. broja od 12. jula 1930.,
strana 125; a za 1928. god. u 10. broju od 13. aprila 1929. god.,
strana 152.

liona dinara i u padu su prema 1927. godini za skoro 103 mi
liona dinara usled sukcesivne amortizacije anuitetskih zajmova. 
U toku poslednje četira godine a usled neprilika na. svetskom 
tržištu kapitala, nisu puštene nove u opticaj.

Treći izvor obrtnog kapitala su razni kapitali javnih 
ustanova, a koji po zakonu moraju biti deponovani kod Državne 
hipotekarne banke. Oni iznose 400 miliona dinara i u stalnom 
su porastu. Te tri stavke čine više od 2 i po milijardi dinara; a 
sa privatnim ulošcima 3100 miliona dinara.

Najveći deo obrtnog kapitala plasiran je u hipotekarne 
zajmove, koji krajem 1930. godine pokazuju cifru od 2290 mi
liona dinara. Ova je stavka stalno u porastu; prema 1929. go
dini porast iznosi 200 miliona dinara ,a prema 1927. god. preko 
900 miliona. Na drugom mestu dolaze komunalni zajmovi u 
ukupnom iznosu od 472,9 miliona dinara. Ta stavka raste još 
brže od prve. Razlog je vrlo pojaman: kao što se zna, naše do
maće tržište kapitala bilo je apsolutno gluho za potrebe kom u
nalnog kredita, koje su od početka naše Kraljevine vrlo velike. 
Dok je država dolazila do kredita, bilo na strani, bilo u zemlji, 
dok su privatni takođe preko mnogobrojnih kreditnih ustanova 
dolazili do kredita, dotle su naši gradovi godinama bili bez ika
kvog kredita. Kod takvog stanja Državna hnpotekarna banka 
nije mogla na ino, već da otvori svoje kase, u granicama mor 
gućnosti, našim gradovima. Negovanje komunalnog kredita po
stao je tako isto važan poslovni konpartiman Državne hipote
karne banke, kao što je i hipotekaran kredit —■ njezin najorigi- 
nalniji posao.

Vodnim zadrugama dala je banka kredit u iznosu 78 mi
liona dinara.

To su sve dugoročni krediti. Kratkoročno pojavljuje se 
u bilansu Državne hipotekarne banke pre svega eskont u iznosu
94,07 miliona dinara i zajmovi na zaloge 96,8 miliona dinara. 
Prvi takođe raste, dok drugi opada —- usled i suviše'velike kon
kurencije u iombardnom kreditu. Istina Državna hipotekama 
banka daje vrlo jeftino lombardni kredit, po 7%; ali se danas 
može dobiti repor za državne hartije od vrednosti; koji se kreće 
između 6%—б1̂ , a koji je mesečan. Jedan deo rente Ratne 
štete, koji je uostalom vrlo malo na pijaci prema ranijim go
dinama, nalazi se u reporu kod privatnih banaka. Kratkoročni 
plasman od nepunih 200 miliona dinara sasvim je prirodna po- 
siedica činjenice da se u sastavu obrtnog kapitala. Državne hi
potekarne banke nalazi i takvi, koji nose sve osobine kratko- 
ročnosti. I ulošci na štednju i jedan deo javnih kapitala imaju 
to svojstvo i zbog toga je neizbežno da se. jedan deo tih ka
pitala plasira kratkoročno. To je razlog zbog čega je Državna 
hipotekam a banka primorana da vodi računa o svom likviditetu, 
jer je još uvek mnogo veći iznos kratkoročnih tuđih kapitala 
kod nje no što ie ona kratkoročno plasirala. Zbog toga ona 
mudro održava vrlo veliku blagajničku gotovinu, kao što pok^-
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zuje naša tablica. Krajem 1929. godine imala je ona, koje u 
svojim blagajnama koje kod Narodne banke i Poštanske šte
dionice 575,7 miliona dinara. U 1930. godini ta je suma znatno 
smanjena i iznosi svega 120 miliona dinara. Sa gledišta likvi- 
diteta mislimo da to smanjenje nije ni najmanje alarmirajuće. 
Suma od 120 mil. din. na ukupne privatne uloške na štednju od 
520 miliona dinara dovoljna je za obezbeđenje likviditeta naro
čito kad se ima u vidu da Državna hipotekam a banka ima tako 
isto vrlo velike sume dugoročnih uložaka u punom smislu reči 
i da ima još kratkoročnih plasmana. Interesantna je stvar da 
Državna hipotekama banka pokazuje u mnogom čemu paralel- 
nost sa Poštanskom štedionicom; i njezin završni račun za 1930. 
godinu nosi tu karakterističnu osobinu, da su disponibiliteti 
znatno smanjeni i da se usled toga poravna izvesna napetost.

Ministarstvo finansija ima u pasivi 4 razna računa. Onaj, 
po čl. 101 zakona, od 45,8 miliona dinara pretstavlja čistu dobit 
bančinu, koja pripada državi. Drugi od 30 miliona dinara je je
dan obavezan depo. Treći od 20 miliona dinara je garantija za 
anuitet za zajam po ugovoru od 1929. godine sa društvom Ba- 
tmjol. I četvrti je redovan pravi tekući račun, preko koga se 
obračunavaju mnogobrojne međusobne transakcije, jedan račun 
pretstavlja potraživanje Min. pravde za sekvestriranu neprija
teljsku imovinu.

Macan izravnanja:
Aktiva 1927 1928 1929 1930

u hiljadama dinara
Blagajna 12.598 26.695 66.608 42.397
Žiro rač. kod N. banke 190.507 137.017 455.812 25.821
Ček .rač. kod Pošt. šted. 13.394 25.403 53.403 51.996

Ukupno 216.499 189.115 575.783 120.215
Zajmovi na nepokret. 1527.254 1946.658 2098.460 2290.628
Zajm. na prir. i prih. 221.328 281.946 310.279 472.954
Zajm. vodnim zadr. 78.892 80.123 77.292 78.217
Krat. zajmovi za građ. 72.118 9.290 5.500 800
Menični zajm. na hipoteke*) — — — 39.703
Zajmovi na zaloge 36.503 87.830 108.859 96.884
Domaće menice 57.434 51.801 57.661 94.758
Rač. drž. blag. i Min. fin. 233.470 252.711 39.921 142.776
Razni tek. računi 333.092 10.571 23.560 86.159
Nepokretnosti 11.917 31.967 57.821 74.653
Kaucije i raz. ostave 17.491 25.265 69.251 165.624
Razna aktiva 182.318 165.146 159.094 96.837
Otkupljene vred. — — — ■ 110.577
Vrednost rez. fonda — — 35.927 52.500
Vrednost fonda za amor.

bančinih zgrada — —- 2.168 3.662
Pasiva

Sam ostal» fondovi 77.426 70.383 73.260 78.567
Razni fond. jav. ust. 471.986 600.613 1157.239 1220.633
Rezervni fond 10.515 29.084 40.646 56.561
Kapitali jav. ust. 228.911 293.667 351.901 400.350
Priv. kap. i dep. 273.335 364.031 455.500 528.911
Fond za amort.

banč. zgrada — ■— — 10462
Bančine založ. 1000.268 969.019 927.961 896.609
Avans kod Franc.-Srpske

ibanke iz 1913. g. 5.000 5.000 5.000 5.000
Avans kod Švaj. Bankferajna

u Baselu iz 1929. g. — — ■ 65.664 65.664
Avans kod S. B. Seligman u

Njujorku iz 1928. g. — 113.600 — —
Tek. rač. Min. fan. i Min.

pravde i Drž. blag. 269.916 307.703 159.566 159.022
Razni tek. računi 531.997 266.769 226.116 289.907
Tek. rač. društva „Batinjol”

ad. Pariz —■ —- — 68.123
Tantijeme 4.656 4.288 4.950 5.671
Zbir pasive 2988.322 3132.448 3621,583 4096.656

Račtm gubitka i dobitka
Rashodi 1927 1928 1929 1930

u hiljadama dinara
Kamati po kapit. 18.699 26.495 33.241 39.647
Kamati po fondovima 24.139 27.674 30.799 45.915
Kamati po tek. rač. 32.247 38.968 21.815 18.471
Kam. po kupon, i zajm. na

strani 45.989 67.103 63.557 61.005

'Ukupno 121.074 160.240 149.412 165.039
Provizija —- 1.334 587 541
Troškovi po budžetu 8.023 9.904 11.864 14.068
Ažija 219 12 — • i 60
Otpisi 3.427 9.757 10.485 20.979
Dob. i gub. po poslovima — 1.136 7.388 7.188
Čisti dobitak 51.737 47.650 55.008 63.015
Račun tantijeme 4.656 4.288 4.950 5.671
Račun rez. fonda —■ 8.672 10.011 11.468
Dobit države 47.081 34.689 40.045 45.875

Prihodi
Kamati po zajm. na nepo

kretnosti 107.676 156.108 173.470 193.195
Kamata po zajm. na prir. i

prihode 14.696 24.150 26.165 38.333
Kamata po zajm. vodnim

zadrugama 4.618 6.371 6.358 6.332
Kam. po zajm. za građ. 6.189 1.980 519 —
Kam. po zajm. na zalog. 1.237 4.695 9.045 9.453
Kam po zajm. na domaće

menice 3.839 4.987 4.562 6.722
Kamata pa tek. rač. 35.057 28.781 8.520 9.800

Ukupno 173.312 226.902 228.639 263.835
Prihodi na nepokret. 86 704 1.564 —

Prihodi od kupona otkuplje
nih založnica —- 1.765 2.911 3.477

Razni prihodi 11.082 504 1.462 2.469
Prihod i održavanje banč.

imanja — — — 1.208
Zbir prihoda 184.485 230.038 234.747 270.992

U aktivi se pokazuje jedan nov račun, koga do sad nije 
bilo; to su otkupljene vrednosti u iznosu od 110,5 miliona dinara. 
To je vrednost Blerovih i Seligmanovih obligacija, koje je Dr
žavna hipotekama banka kupila na njujorškoj, beogradskoj i 
zagrebačkoj berzi u toku 1930. godine, o čemu ona takođe daje 
opširan izveštaj uz bilans. Suma od 110 miliona dinara pret
stavlja više od 2 i po miliona dolara po kursu od 82, koliko ve- 
rovatno prosečno košta taj portfelj Državnu hipotekarnu banku.

Ona veli u svome izveštaju, da je po njezinom računu 
kupljeno u Nju-Jorku za račun Jugoslavije naših dolarskih pa
pira za 6,5 miliona dolara i to pet miliona Blerovih i 1,5 miliona 
Seligmanovih. To je svega 350 miliona dinara; odnosno 300 mi
liona din., — ako je uzet gornji iznos po nominalnoj vrednosti. 
Međ novinama imamo u pasivi takođe stavku tekući račun dru
štva Batinjol u Parizu od 68 miliona dinara. U svom izveštaju 
banka opširno daje objašnjenje koje se sastoji u tome da se 
ona kao posrednik stavila između države i Batinjola u finansi- 
ranju isušenja Pančevačkoga rita. Ista se stavka pojavljuje ta
kođe u aktivi pod imenom tekući račun Ministarstva finansija 
po državnom zajmu 1929. godine, iz čega izlazi da je Državna 
hipotekama banka postala dužnikom društva Batinjol za avan- 
sirane sume i da je u isto vreme zadužila državu. Najzad u ak
tivi imamo kao jednu specijalnost: tekući račun Ministarstva 
finansija po privremenoj pozajmici od 200,2 miliona dinara, 
kome nije potreban nikakov komentar.

Državna hipotekam a banka nema svog sopstvenog ka
pitala, što je uostalom slučaj kod najvećeg broja javno-pravnih 
kreditnih i novčanih ustanova. To joj nije ni potrebno. Njen 
prvobitni obrtni kapital sastojao se iz fondova, koji su po defi
niciji večiti; premda danas ima i mnogo drugih fondova, koji



isto tako, ako ne po njihovom uređenju, a orio praktično jednim 
velikim delom pretstavljaju čeličnu gotovinu Državne hipote- 
karne banke. Banka je dakle počela i danas živi pravno bez 
svoje imovine. Međutim ona danas nije bez nje, ona nema glav
nice, ali ima čistu imaovinu; ona ima, kao što vidimo iz pasive, 
dva rezervna fonda, prvi je običan rezervni od 56,5 miliona din., 
drugi za amortizaciju bančinih zgrada od 10,46 miliona dinara. 
Pošto se banka bavi u poslednje vreme i mobilijarnim bankar
skim poslovima, to je vrlo mudro bilo što je uvela rezervni fond, 
jer u slučaju da se pojavi ma kakav veći gubitak, morala bi dr
žava da doplaćuje, ili bi se gubitak vodio kao aktiva.

Pozicija od 66 miliona dinara taman je dovoljna za even
tualne gubitke, koji bi se mogli pojaviti, a da stanje stvari 
ostane nepromenjeno.

Interesantno je da banka pokazuje u aktivi nepokretno 
imanje od 74,6 miliona dinara. Ta suma premaša njezinu sop
stvenu imaovinu. I zajedno sa vrednostima fonda za amortiza
ciju bančinih zgrada, ide na 77 miliona dinara. Banka pokazuje 
vrlo živu delatnost u pogledu izgradnje sopstvenih zgrada.

U pasivi pada u oči dalje stavka tekući pasivni računi od 
okruglo 290 miliona dinara. To je i za mamutski bilans Dr
žavne hipotekarne banke i suviše velika zbirna stavka, ako bi 
ona sadržavala važnije poslovne transakcije. Međutim to je zbir 
najraznovrsnijih računa međ kojima pak se nalaze i oni koji 
obuhvataju specijalne garancije, koje daje Državna hipotekama 
banka kao supergaranciju za emitovane založnice. Odgovara
juća stavka „aktivni tekući računi” iznosi 86 miliona dinara 
usled čega se stavka u pasivi smanjuje na 200 mil. din.

Upravni odbor sačinjavaju sledeća gospoda: Pretsednik: 
Vojin M. Đuričić, upravnik Drž. hip. banke; Potpretsednik: Mi
loša v Raičević, drž. sav.; Članovi: D-r Čedomilj Mitrović, prof. 
Univ. i biv. Rektor Beogr. Univ.; Todor J. Mijailović, trgovac; 
Stjepan Barić, Ministar u penziji; Rista Ognjanović, prof. u pen
ziji; Dr. Sava Vukanović, drž. save. u penziji; Dragutin V. Di- 
mović, pravobranilac Drž. hip. banke u penz.; Dr. Juraj Tomi- 
čić, šef Zavoda za unapređenje spoljne trgovine; Glavni sekre
tar: Aron Alkalaj. Kontrolni odbor: pretsednik: S. J. Paunović, 
pukovnik u penz.; Članovi: Dr. Ivo Ribar, advokat i biv. prets. 
Nar. Skup.; Inž. Petar Jovanović, biv. mar. poslanik; Dr. Milan 
Todorović, prof Univ.; Dr. M. čabrijan, inspektor Narodne banke 
u penziji.

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA, 
BEOGRAD.*)

Tržište kapitala je poslednja faza u razviću kapitalistič
kog sistema. Ono uslovljava veliku obilnost kapitala, I danas 
je za evropsku privredu najkarakterističnija pojava velika osku
dica dugoročnog kapitala u najvećem delu država u Evropi, dok 
na novčanom tržištu vlada preterar.a obilnost. Istina, u ovoj po
javi ne bismo mogli naći dokaz za našu gornju tezu, koja je izu
zetna i specijalnim razlozima prouzrokovana. Ali zato znamo iz 
naše prošlosti vrlo dobro a i iz ekonomske istorije drugih dr
žava, da je u pojedinim agrarnim državama stalno oskudica u 
dugoročnom kapitalu sve dok se ne bude dugim vremenom isti 
obilnije formirao.

Za poslednjih 50 godina formirala se tako zvana solidar
nost novčanih tržišta u Evropi; gotovo se u svima pretežno 
agrarnim državama potreba za dugoročnim kapitalom snabde- 
vala uglavnom iz inostranstva, bilo putem hipotekarnih usta
nova, osnovanih u zemlji od samih stranaca; bilo putfem emi
sije založnica od strane domaćih hipotekarnih ustanova na me
đunarodnom tržištu kapitala. Međutim Srbija je uspela pre rata 
da odgaji dve jake i napredne hipotekarne banke i ako je bila 
najsiromašnija kapitalom; upravo može se reći da predratna 
Srbija nije ni poznala tržište kapitala u trgovačkom i industri- 
škom smislu. Te dve hipotekarne banke su Državna hipotekama

*) Za 1928. god. analizirano u broju 10. „Nar. BI.” za
1929. godinu.

banka i Hipotekama banka trgovačkog fonda. Istina ni jedna 
od njih nije pri svom osnovanju imala narneru da apeluje na 
domaće tržište kapitala, ali su u toku vremena one, protivno 
očekivanju, došle u položaj da iz naših domaćih nacionalnih 
sretstava nakupe relativno vrlo obilna sretstva za davanje du
goročnog kredita. Istina Državna hipotekama banka činila je 
nekoliko puta upotrebu od emisije hipotekarnih obligacija na 
strani, ali ona, kao što smo videli iz analizi njezinog bilansa, 
danas duguje po tom osnovu nešto manje od 900 miliona di
nara, dok sretstva crpena sa nacionalnog tržišta prelaze 2 mili
jarde.

Hipotekama banka trgovačkog fonda radi isključivo do
maćim sretstvima, ipak ukupan zbir njene bilansne strane iz
nosi preko 100 milfcma dinara.

Istina nijedna od njih ne pretstavlja hipotekarnu banku 
u zapadnom evropskom smislu, pošto pojam hipotekarne banke 
pretpostavlja nabavku sretstava isključivo putem emisije založ
nica, dok su one zasnovane isključivo na fondovima, koji su 
u ostalom isto tako zgodni izvori dugoročnog kredita kao i tr
žište kapitala. To nije ništa originalno. Bilo je u prošlosti i u 
svetu vrlo mnogo primera da se prve hipotekarne banke u 
zemlji siromašnom kapitalom formiraju iz fondova. Mi ćemo 
zato navesti kao najklasičniji primer jedan koji je nama pri
lično poznat, a to je Turska, u drugoj polovini devetnaestoga 
veka. Tamo je postojala jedna banka za kreditiranje poljopri
vrednika pod imenom Menafi-Sanduk, koja se docnije u Bugar
skoj pretvorila u veliku zemljoradničku banku, a u južnoj Srbiji 
u Ziratnu banku, koja je posle balkanskih ratova fuzionirana sa 
Upravom fondova — današnjom Državnom hipotekarnom 
bankom.

Mi smo u jednoj od ranijih analiza izneli osnovno načelo 
Hipotekarne banke Trgovačkog fonda. Ono je ostalo neprome
njeno i posle velikih izmena koje su izvršene u statutu u toku 
1930. godine. Ali radi lakšeg praćenja analize bilansa da rezimi
ramo ponova samo u nekoliko reči: trgovci i trgovački pomoć
nici u smislu trgovačkog zakonika osnivaju zajednički jedan 
fond u koji uplaćuju mesečno sumu koja je maksimirana na više 
i na niže. Ulozi se ne mogu povući, oni su integralni sastavni 
delovi jednoga fonda. Fond raspolaže na taj način sve većom 
gotovinom. Fondovske se gotovine ulažu obično pupilarno si
gurno. Ako bi se tako postupilo u ovome slučaju, onda bi pri
hod od tih fondova bio minimalan ,pošto bi gotovina fonda 
vukla minimalnu kamatu. Možda bi članovi i mnogo bolje 
prošli kad bi se mesto toga osigurali doživotno ili za slučaj 
smrti. Zbog toga je nađena druga jedna kombinacija naime: da 
celokupna glavnica toga fonda posluži za osnivanje jedne banke, 
koja će se baviti hipotekarnim, t. j. sigurnim poslovima.

Vreme je pokazalo da je ideja bila odlična, jer celokupna 
dobit, koja ostaje po odbitku troškova hipotekarne banke i 
koja naravno pripada udelima, pretstavlja ukamaćenje koje je 
išlo i preko 12%.

Međutim ne postoji nikakav siguran plasman danas, koji 
bi mogao vući više od 81j2%  —- pri tome mislimo naravno na 
državne hartije od vrednosti. Vezujući dakle fond za osiguranje 
sa bankarskim poslovima prvoklasne sigurnosti, tvorac ove 
ustanove uspeo je da se udeli ukamaćuju sa 150 do 200% bolje 
no što bi bilo da je kao što rekosmo fond plasirao svoje pare 
onako kako se plasira novac ostalih fondova kod nas i na strani.

Naravno da visina ukamaćenja uloga zavisi od veličine 
obrtnog kapitala sa kojim radi Hipotekama banka i od razlike 
između aktivne i pasivne kamatne stope za one kapitale za koje 
plaća kamatu, i za visinu kamatne stope za celokupan plasman 
odnosno i za novac koji dolazi od uloga. Ali kako je ova u isto 
vreme jedna filantropska ustanova, — to ona ima i treći izvor 
prihoda naime od dotacija, poklona, zaveštanja pojedinih čla
nova i prijatelja. Tako na primer u toku prošle godine preko
170.000 dinara dobio je Fond od svojih članova koje odmah 
koje za docnije.

Ni ukamaćenje uloga od 12% ne pretstavlja celokupne kori



sti koje imaju članovi ovoga fonda od svoje Hipotekarne banke. 
Tu još dolaze dotacije Fondu, razne rezerve i t. d. Može se na 
kratko reći da je ukamaćenje stalno preko 12%. U koliko ka- , 
matna stopa bude i dalje opadala u toliko će se verovatno na- | 
knaditi manjak povećanjem tuđih sretstava.

'U toku 1930. godine na primer ukupni iznos uloga po ve- \ 
ćao se za skoro 10 miliona dinara. Fond ima 1312 članova koji 
imaju da plate u toku 1931. godine oko 6 miliona dinara, te 
s obzirom na ukamaćenje, glavnica će se povećati za 10 miliona 
dinara.

Toliko samo o fondu koji nas manje interesuje sa gle
dišta analize bilansa. Sad da pređemo na samu Hi-potekarnu 
banku.

Račun izravnan ja.
Aktiva 1927.

Blagajna 1.160 
Nepokretnosti 296 
Pokretnosti 142 
Zajmovi: 

po tek. računima (hipo
teke i hart, od vredn.) — 

na nepokretnosti —

1928. 1929. 
u hiljadama dinara 

1.988 3.540 
296 296 
142 142

64.629 69.766 
2.476 2.536

1930.

13.357
2.513

167

81.771
1.510

Ukupno 45.354 67.105 72.303 83.286
Vređnost garantnog fonda 1.098 1.111 2.867 2.851
Ostave 108.535 80.982 81.346 91.516
Supergarancije — 72.579 87.929 106.913
Men. depo kod Pošt. šted. 1.000 1.000 1.000 1.000
Razna aktiva i ažija 29 31 248 302

Pasiva
Glavnica 16.577 32.792 32.661 42.347
Fondovi 1.387 1.679 3.494 3.813
Ulozi na štednju 23.179 29.684 36.420 53.850
Dugovanja 5.089 13.171 4.550 24
Potraživanje državno 177 132 214 241
Prenosna kam ata 910 1.293 1.300 1.372
Prenosna dobit 229 74 24 174
Tantijema 370 530 528 513
Zbir bilansa 4-8.103 70.713 79.350 102.4-77

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.635 2.200 2.602 2.996
Administrativni troškovi 851 160 391 264
Troškovi po budžetu — . 557 645 700
Otpisi 43 2.964 3.690 4,033
Dobit 3.091 4.424 5.289 5.131

Prihodi
Kamata 5.239 7.000 8.668 8.796
Prih. od vređ. gan fonda 125 125 130 130
Zakupnina 214 202 124 173
Razni prihodi 41 59 56 65
Bruto dobit 5.621 7.388 8.980 9.165

Kad čove'k koji ne poznaje pravnu stranu Hipotekarne 
banke Trgovačkog fonda zagleda u gornju tablicu a na ime u 
prvu stavku u pasivi, koja nosi naziv glavnica, on će pomisliti 
da je to kakvo amerikansko akcionarsko društvo, jer u Americi 
akcionarska društva nemaju stalnu glavnicu. Tako se na primer 
glavnica kon Državne hipotekarne banke povećala od 1927. do
1930. godine od 16 na 42 miliona dinara. Visoko ukamaćenje 
članskih uloga prirodno je izazvalo toliko veliki interes da je 
uprava osetila potrebu da krug lica koja imaju pravo na član
stvo suzi, ali je ipak van svake sumnje da će priraštaj članova 
biti mnogo veći no odliv. To će povećavati stalno glavnicu koja 
je jedan od dva najvažnija izvora kapitala. Drugi izvor su ulošci 
na štednju, koji rastu istim tempom, naime od 23,1 milion di
nara 1927. godine porasli su na 53,86 miliona 1930. godine. Iz 
ranijih analiza znamo da Hipotekama banka Trgovačkog fonda

ima i drugih izvora prihoda, koji su takođe vrlo povoljni u slu
čaju potrebe, a to je reeskont kod Narodne banke i krediti kod 
ostalih javno-pravnih ustanova pod vrlo povoljnim uslovima. 
Od tih kredita ona u prošloj godini nije činila nikakve upotrebe 
iz razloga o kome će biti govora malo docnije.

Okruglo 100 miliona dinara obrtnog kapitala Hipotekarne 
banke trgovačkog fonda plasirano je u glavnom u zajmove i 
kasenu gotovinu. Zajmovi iznose 83,2 miliona dinara a kasena 
gotovina 13.3 miliona.

U završnim računima Hipotekarne banke trgovačkog 
fonda najkarakteristt'čnija je stavka blagajna, koja dostiže 
sumu od 13,35 miliona dinara prema 3,5 miliona u 1929. godini 
i 2 mii. u 1928. godini. To je skoro 17% celokupnog lukrativnog 
plasmana, to je možda relativno najveća gotovina u kasi kod 
naših novčanih li kreditnih ustanova u opšte. To je dokaz da 
banka nije mogla da plasira celokupan porast obrtnog kapitala 
u toku 1930. godine, a on iznosi 27 miliona dinara (10 po glav
nici i 17 miliona po ulozima na štednju). Od toga je 4,5 miliona 
upotrebljeno na otplatu raznih poverilaca, 11 miliona upotreb- 
Ijeno na nove plasmane, a ostatak od 12 miliona je povećao 
blagajnu. To objašnjava uprava vrlo lepim i odabranim 
recima, vrlo jasno i razumljivo u svome izveštaju. Ona veli da 
tražnja za velikim hipotekarnim kreditima za podizanje novih 
građevina gotovo nije ni bilo, već da su više traženi krediti za 
prepravke, za plaćanje dužnih poreza, za izvođenje kanaliza- 
cionih radova, za konverziju zajmova povoljnijih uslova i naj
zad za eventualnu prodaju imanja. Banka je još u toku 1930. 
godine primetila stagnaciju u tražnji i pokušala da kamatnom 
stopom izazove življu tražnju. Tako je ona u toku 1930. godine 
dva puta spustila kamatnu stopu od 12% na 10% za članove, a 
na 11% za nečlanove. To važi počev od 1. aprila za hipotekarne 
zajmove, koji su realizirani pre 1. januara 1931. godine. A za 
nove zajmove još dalje je spuštena kam ata na 9% za članove i 
10% za nečlanove. I odgovarajuće kod lombarda spuštena je 
na 8% i 9%. Banka namerava da za ranije zaključene zajmove 
spusti stopu još za 1%, verovatno zbog spuštanja kamatne 
stope kod Državne hipotekarne banke. Banka kostatuje da to 
spuštanje kamatne stope nije bilo u stanju da oživi tražnju. Za 
regularne hipotekarne zajmove Hipotekama banka trgovačkog 
fonda teško izdržava konkurenciju sa Državnom hipotekarnom 
bankom koja je spustila kamatnu stopu ha 8% i produžila rok 
otplate. Dugoročni hipotekarni posao kod nje imaće većeg po
leta tek kad Državna hipotekama banka bude usporila tu vrstu 
posla, da bi više favorizirala hipotekarne poslove van Beograda 
i komunalni kredit. Ali je za srednjeročne kredite, koje je takođe 
uvela i Državna hipotekama banka, i u poslednje vreme čini 
veliku konkurenciju Hipotekarnoj banci, vrlo široko polje rada 
zbog toga što Državna hipotekama banka ne može imati onaj 
elasticitet u poslu, koji ima prva.

To naše gledište potvrđuju statistički podaci iz godišnjih 
izveštaja Državne hipotek. banke i Hipotekarne banke trgov. 
fonda. Tako n. pr. u toku 1930. g. ukupni broj molbi podnesenih 
Državnoj hipotekarnoj banci za hipotekarne i komunalne kre
dite iznosi 537, od čega je verovatno 500 za hipotekarne zaj
move a 37 za komunalne. Međutim Hipotekarnoj banci trgovač
kog fonda podnesene su tražnje za kredite u iznosu od 774. 
istina ovde dolaze i krediti po tekućim računima na podlozi 
hartija od vrednosti, ali će svakako tu biti veliki broj zahteva 
za hipotekarnim kreditom. Iz tih statističkih podataka ne mo
žemo znati koliki je prosečni iznos jedne molbe za hipotekar
nim kreditom, pošto su kod Državne hipotekarne banke obu
hvaćene i molbe za komunalne kredite, a kod Hipotekarne ban
ke trgovačkog fonda i molbe za kredit po tekućem računu na 
podlozi hartije od vrednosti. Ali je u budućnosti neizbežna po- 
dela rada između Državne hipotekarne banke i Hipotekarne 
banke trgovačkog fonda, u pogledu sređnjeročnih i dugoročnih 
hipotekarnih poslova —  bar u koliko se tiče Beograda. Državna 
hipotekama banka je nacionalna banka, banka cele zemlje, a 
Hipotekama banka trgovačkog fonda lokalna, ograničena na
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Beograd. Uostalom po našem mišljenju još široko polje rada 
očekuje Hipotekarnu banku u pogledu lombarda po tekućem 
računu zbog toga što će se, po našoj oceni, obrada tog posla 
od strane javno-pravniih kreditnih ustanova u najbližoj buduć
nosti znatno da suzi. Mi ne znamo da li je to bilo narnerno ili 
slučajno, ali je taj posao znatno opao kod Državne hipotekarne 
banke već u 1930. godini.

Istina i Hipotekama banka trgovačkog fonda uživa pri
vilegiju oslobođenja poreza, ali je Državna hipotekama banka 
u toj meri spustila uslove za hipotekarni kredit, da radi gotovo 
bez ikakve marže u koliko su u pitanju strana sretstva. Ne
osporno je da je položaj Hipotekarne banke trgovačkog fonda 
u poslednje vreme ,a zbog sniženja kamatnjaka od strane Drž. 
hipotekarne banke znatno otežan. 1 baš s obzirom na sve to 
Hipotekama banka trgovačkog fonda sjajno je prebrodila tu 
periodu, jer je rezultat njezinog poslovanja u 1930. godini više 
no zadovoljavajući. Njezina neto dobit opala je istina u 1930. 
godini prema 1929. za 160.000 dinara (od 5,29 -miliona dinara na 
5,13) ali je ipak čista dobät po našoj oceni veća nego u 1929. 
god. jer je banka u 1930. g. otpisaga nešto preko 4 mil. a u 1929. 
okruglo 3.700.000 din., dakle za 300 hiljada din. više; premda po 
našem mišljenju neće biti toliko faktična dubioza kod banke. To 
je samo velika predostrežnost i stvaranje tihe rezerve. Pored to
ga treba naročito istaći da je banka u 1930. g. uspela da znatno 
smanji administrativne troškove.

-ШТЕДИОНИЦА И ЗАЛОЖНИ ЗАВОД ОПШТИНЕ 
ГРАДА БЕОГРАДА — БЕОГРАД

Кад би данае у Енглеској, Америци, Немачкој и 
другим напредним државама грађанин ради плаћања каквих 
јавних дација и обавеза, било за рачун државе било оп- 
штине, морао да изгуби пола сата времена ради оддаска 
на какво одређено место и кад би поред тога на шалтеру 
морао да чека четврт сата, несумњиво je да би то иза- 
звало револуцију. Данас се у Енглеској, Америци, Немачкој 
и у другим државама ни држааи ни олштини ништа више 
не плаћа у готовом и лично, већ преко рачуна. Сваки 
човек, (сиромашан човек нигде не подлежи . никаквим да- 
цијама), има свој рачун, макар код своје депозитне уста- 
нове, преко које може да врши плаћање. Ако су плаћања 
врло мала, онда се она врше помоћу разних врста нов- 
чаних сурогата: маркица и т. д. Кад би се на пример у 
Лондону ма каква дација, рецимо за канализацију, пла- 
ћала личним одласком дужцика у општинско или какво 
друго надлештво, нико не би платио ниједнога гроша нити 
би уопште лондонска управа имала могућности да наплати 
једне nape.

. Држимо да je читаодима познато зашто се ми вра- 
ћамо на тему о платежним. методама београдске општ.ине 
у- уводу анализе . биланса Београдске општинске штеди- 
онице. Ako има кога коме то још није јасно, онда ћемо га 
потсетити на историју • платежних метода Београдске оп- 
ш.тине. Једног дана, пре четири године, објави Београдска 
општина да се. плаћање дуга no утрошеној електричној 
енергији може врдвдти, преко Лоштанске штедионице.

И ако je то било нешто, што се no себи разуме, 
беогр. грађанство није пропустило, да ода. беогр. општини 
признање за ту реформу. Али . je та модерна платежна. 
метода кратко време трајала. Од једном се појављује чи- 
таво јато инкасаната беогр. општине. У Лондону би гра- 
ђани код ове врсте дација показали врата инкасанту из 
љубави према општини којој припадају.

Октобра месеца 1929. год., почела je да функцио- 
иира Беогр. оштинска штедионица. Ha дан 1. окт. било 
je свечано отварање. Том приликом je претседник општине 
одржао говор, у коме je рекапитулирао основне задатке 
те установе према њезиној прагматици: да даје кредите 
сдабијим и сиромашнијим слојевима грађанства града Бео-

града и да омогући боље функционисање огпптинске фи- 
нансијске службе. To je саопштење морало изазвати при- 
јатно осећање код Београђана, који су већ неколико пута 
и преко јавности протестовали против бескрајног чекања 
пред касама београдске општинске благајне.

У свом опширном и врло прегледном извештају за 
прву пословну годину, која je трајала петнаест месеци, 
Управа општ. штедионице изнаша све послове, које je 
имала са Београдском општином, Било je седам врста тих 
послова, од којих je један давање ломбардног кредита оп- 
штини; други давање гаранције за општински кратаорочни 
зајам. Четири даља посла претстављају разне врсте ис- 
плата у земљи и на страни за рачун Беогр. општине, a 
седми je једини који претставља наплату за 'рачун Беогр. 
општине, —  таксе за гробнице.

Са седнице општинеког одбора од 6 т. м. сазнали 
смо да ће у најближој будућности почети плаћање елек- 
тричне струје чековским путем. To ће ићи преко Општин- 
ске штедионице, која ускоро отвара филијалу у Kp. Алек- 
саидра улици, и Поштанске штедионице. С правом се оче- 
кује да ће се Београђани у много већој мери служити 
Општинском штедионицом a то he унети нов живот у ње- 
зине канцеларије, повећаће се у бесконачност број чеков- 
ских и текућих рачуна и врло je лако могућно да ће да- 
иашње просторије њезине постати недовољним.

Истина обично се сл£атра да вршење благајничке 
службе за рачун јавно-правних лица не пружа никакве 
користи, да je то чак скопчано са штетом. To je у неко- 
лико истина, али посредно Општинска штедионица би имала 
од тога користи. И Општина би добила врло много кад 
би то извела, уштедела би огромне суме на режијским 
трошковима. A Београђани би добили нешто више јер би 
били лоново ослобођени од оног шпчекивања на недовољ- 
ном броју шалтера у благајничком холу Беогр. општине.

Штедионица би имала користи од тога већ и 
на тај начин што се зна да код великог благајничког 
посла постоји један део готовине, који се назива „гвоз- 
деним", који je сталан и који се због тога може за из- 
весне краткорочне транзакције корисно да употреби.

Београдска општинска штедионица je прва установа 
те врсте на територији кумановске Србије. У Словеначкој 
су оне развијене до савршенства. A и у осталим крајевима 
епажа се леп полет комуналних штедионица. Загребачка 
je- четврта депозитна банка у земљи, a друга у Загребу. 
Улошци на штедњу износе скоро пола милиарде динара. У 
великом броју градова, као што су Суботица, Осијек, Су- 
шак, Нови Сад, Сарајево и т. д., напредују оне завидно.

Можда би могло бити дискусије око тога, да ли je 
у Београду Општинска штедионица била потребна с об- 
зиром на постојање Држ. хипотекарне банке. О томе би 
могло бити говора само онда, кад би Општинска ште- 
дионица била искључиво депозитна установа и друго, кад 
би уложни посао Држ. хипотекарне банке био no дефи- 
ницији нераздвојан од хипотекарног посла. Међутим с об- 
зиром на то с једне стране, да ће Државна хипотекарна 
банка временом, кад се развије наше тржиште капитала и 
кад она буде дошла у могућност неограничене набавке дуго- 
рочног капитала, морати полако да разграђује депозитни 
посао и с друге, да je Беогр. општинска штедионица не 
само депозитна установа, већ у исто време и фининсијска 
установа Београдске општине и заложни завод, њезина по- 
јава je не само оправдана већ очигледно корисна. Баш од 
свију пасивних послова Београдске општинске штедионице 
најбоље се развио штедни. Она je успела да за 15 месеци 
од свога постанка — a то су најтежи —  акумулира улошке 
на штедњу у износу од 18,8 милиона динара. За почетак je 
то невер0ватан успех. Са банкарске тачке гледишта није
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тако важно, али психолошки и етички je још од веће важ- 
К0СТИ Њезин ycnèx у прикупљању школске штедше, јер je 
та сума достигла 1,194.000 динара. По текућим рачунима 
су улошци 0,8 милиона динара, али зато су no уложним 
књижицама 16,86 милиона динара. Mona се признати да je 
Управа општкнске штедионице дала себи много труда око' 
тога посла. Она je умела да -разбије дотле јако акредити- 
рано мишљење код београдске публике, да je веома рис- 
кантно давати улошке Београдској општинској штедионици, 
пошто he то на крају да прогута ненасита Београдска 
апштина. Почетак рада Београдске општинске штедионице, 
везан за то веома распрострањено мишљење, могао je бити 
фаталан за  ову врсту њезиног посла. Код таквог стања 
ствари не 6и било ништа необично да je она завршила 
првих 15 месеци свога рада са улошцима на штедњу од 
милкон до два милиона динара. Што се попело на 16,86 
милиона динара има се захвалити живој пропаганди чи- 
њенице,: да je Штедионица потпуно Независна од Општине 
у својој управи и да 0 ’пштина не може узети новац од’ње, 
a да не изврши правно насиљб; ti Да Општина у толико 
има везе са Штедионицом што гарантује целокупним својим 
имањем за штедионичке обавезе. Управа je успела да про- 
вали лед који je стајао над 'штеДним послом Општинске 
штедионице као тешка мермерна зплоча над гробом. По себи 
ее разуме да je она и каматном стопом морала ићи даљв- и 
лицитирати према Поштанској штедионици и Државној хи- 
потекарној банци, јер без тога евакако. да ни највећа про- 
паганда не би могла имати никаквог успеха.

Обртни капитал Београдске општинске штедионице 
састоји će из 30 милиона главнице, 3 милиона резервног 
фонда, 12 милиона динара касене готовш е Београдске 
општине и 18,6 мил. депозита. Највећи део новца налази 
се у харитјама од вредности, наиме у ренти Ратне штете, 
У укупном износу од 29,8 милиона динара. Толика je курсна 
вредност, иначе то претставља' првобитну вредност од 27 
милиока динара и заједно са 3 милиона динара положених 
у- i -отову претставља главницу која je no статутима Оп- 
штинеке штедионице Београдска оштина била дужна да не- 
опозиво да као главницу. Штедионица, као што видимо, 
није имала ни потребу да прода ренту Ратне штете, коју 
је: добила од општине место готовог новца, већ je држи у 
свом портфељу и од н>е вуче камату. И т о .је  једна врста 
пласмана о чијој умесности не би могло бити дискусије 
код једне комуналне ' штедионице чак ни онда, кад би била 
много већа. тражња за кредитима, од стране грађана.

Међутим то није случај. Управа. Општинске ште- 
дкокице имала je велкких тешкоћа да пласира свој новаи 
сагласно својим статутима, јер екоиомски слаб грађанин 
je онај коме она треба да да личног и реалног кредита. 
Она je успела да пласира 9,8 милиона динара, no есконту,
4,3 милиона динара на залоге хартија од вредности, a 0,68 
милиона динара на залогу на драгоцености. Осталих 23,1 
милион динара штедионица држи у благајни и код банака 
no жиро-рачунима. Релативно то je и сувише велика го- 
товина, али код Београдске општинске штедионице она не 
претставља толико велики губитак, због тога што она има 
12 милиона динара Београдске општине no разним рачу- 
нима no којима плаћа ниску камату и друго што она иије 
завод за привређивање, већ једна јавно-правна установа 
ко.јој je главни задатак да покрије трошкове. Свакако да 
je под таквим условима ликвидитет Београдске општинске 
штедионице првокласан и да he бити идеално ако у будућ- 
нбсти буде успела да задржи приближно ту релацију 
измеђ пласмана и диспонбилитета. Правно Штедионица je 
потпуно независна од Општинске управе, јер њоме управља 
управни одбор, који je састављен од грађана, затим деле- 
гата Министарства трговине, финансије, Народне банке, 
Државне хипотекарне банке и Главне контроле. To je прет-

ходан услов за придобијаше поверења у широким масама 
бсоградских грађана, али то није све. Врло je  важна ствар 
да je и фактичка независност очувана. Јер грађани неће 
ценити независност њезину од општине само no томе како 
пише у њезиној прагматици, већ и no томе како буде во- 
дила послове и у каквом односу буде била фактички 
према Београдској општини. Управа Штедионице треба да 
избегава велике послове са Београдском општином ма ко- 
лико они били лукративни за њу. Ми то напомињемо због 
тога што сматрамо да Београдска општинска штедио- 
ница има сјајну будућност. Пре свега волумен послова he 
се развити чим буде Општина пренела целу благајничку 
службу, a то мора бити ускоро јер се дуго не може трпети 
та нерационалност, која не само да штети грађане, већ и 
новчанични оптицај јер тражи много више готовине но што 
je потребно. Друго као што рекосмо Београдска општина 
he имати да прими у наследство Депозитни посао Државне 
хипотекарне банке за Београд. Доћиће време када he Др- 
жавна хипотекарна банка no природи ствари и без икаквог 
притиска почети полако да отпушта своје улагаче и онда 
j t  најприродније да их замени Београдска општинска ште- 
дионица. Развиће комуналних штедионица на страни и код 
нас показује да су то новчане установе, које имају нај- 
више услова за неговање депозита, који имају чист ка- 
рактер штедње. Биланс показује да je Општинска ште- 
дионица жирирала акцепте Београдске општине у износу 
од 104 милиона динара; 75 милиона no ономе зајму, који 
je закључила Београдска општина код Београдских ба- 
иака, a 29,4 милиона no акцептима које je дала Општем 
грађевинском акционарском друштву a. д.

Ha први поглед изгледа мало бесмислено да по- 
вериоци Београдске општине траже гаранцију Општинске 
штедионице за општинске обавезе, кад се зна да je основа 
кредита Општинске штедионице гаранција. Огпптине бео- 
градске целим љезиним имањем за њезине обавезе. По тој 
логици пре би имало смисла да за обавезу Општинске ште- 
дионице даје гаранцију Општина која je иначе издвојила из 
својих имања 14 објеката укупне вредности 61,2 милиона 
динара и предала Општинској штедионици као ручни га- 
рантни фонд. Па ипак то није бесмислено и има то свога зна- 
чаја. Солвентност једног дулшика састоји се из два еле- 
мента: један je моралан a други материјалан. Има људи 
који су солвентни али шиканери који избегавају да плате 
и кад су у стању. Према томе кредит се састоји из репу- 
тације и из имовине. Кредит јавно правних тела код нас 
у моралном погледу био je прилично посрнуо због тога 
што je годинама владала пракса да се јасним и разговетним 
обавезама није одговарало и да су због тога повериоци 
често долазити у велике невоље. Такво опхођење према 
кредиту не може да има једиа новчана кредитна установа. 
Ми смо такав пример већ једанпут имали у предратној 
историји Краљевине Србије. За Управу фондова гарантује 
држава, међутим био je један случај 1886. године кад др- 
жава није могла добити друкчије зајам него са гаранцијон 
Управе фондова. To je због тога што се сматрало да je 
Управа фондова осетљивија као дужник на своје обавезе 
него држава. Због тога видимо да je Општинска ште- 
дионица могла да прими меничне обавезе за Београдску 
општину у  већем износу него Uito je њезина целокупна 
имовина заједно са гарантним фондом. Рачунало се са том 
етичком страном кредита.

Ове нас мисли доводе на питање о начелима, која 
треба да служе за базу активним кредитним операцијама 
једне комуналне штедионице. To je у целом свету регу- 
лисано специјалним законима. Код нас постоји само у Сло- 
веначкој и Далмацији аустриски регулатив, —  који ће бити 
скоро 100 година стар — о регулативним штедионицама. 
Код нас ничу сваког дана јавноправне кредитне и депо-



Хрватска свеопћа кредитна банка - Загреб

Рачун изравнаља на дан 31. децембра 1930. годнне 

Актива Пасива,

Динара Динара
Готовина 32,381.827-73 Дионичка главнида 37,500.000"—
Потраживања код новчаних Причувна заклада*) 5,505.162-50
завода 28,023.750-91 Мировинска заклада 4,169.464-75

Девизе и валуте 525.124 33 Вјеровници :
Вриједносни папири : улошци на књижице 71,133.713-07

државни папирн 12,634.691-59 улошци на тек. рачуну 72,055.164-84
банке и остала подузећа 10,859.942-08 разни вјеровници 93,335.918-68

Мјеннце 64,575.021-86 Вјеровници за преузета јамства
Дужници у текућем рачуну 133,410.910-75 и жира 41,244.675-37
Дужници за преузета јамства Неуновчени одресци 5.890"—

и жира 41,244.675 37 Прелазне ставке 383.939" 74
Властите некретнине 5,405.987 — Разна пасива 212.085-83
Нашастар 1'— Добитак:
Разна актива 59.391*10 пренос из год. 1929. 

чисти добитак у год. 1930.
478.771-38 

3,096.537 56

Укупно 329,121.32372

У к у п н о 329,121.323 72

) Са овогодишњом дотацијом повисује се причувна 
заклада на Дин. 6,003.946*50.

Рачун добитка м губитка на дан 31. децембра 1930. год.,

Р&ежоди Пржходи

Динара Динара
Камати од уложака 9,429.343*92 Пренос из год. 1929, 478.771-38
Берива 4,484.513 — Камати 16,044.401-39
Управни трошкови 1,844.790-08 Провизаја 3,592.958-47
Порез и пристојбе 1,086.635 34 Приходи од некретгогаа 769Л49-04
Отписи неутјеривих тражбина 
Добитак:

465.289'—

пренос из год. 1929. 
чиста добитак у год. 1930.

478.77Г38 
3,096 537 56

Укупно 20,885.880"28 Укупно 20,885.880 28
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Kreditni zavod za trgovino in industrijo,
Ljubljana

Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

A ktiva Pasiva

Dinara Dinara

Hartije od vrednosti 21.198 994-25 Akcion. glavnica 12,500.000-—

Konzorcijalni poslovi i 6,819.43842 Rezervni fond :

Menice 70,158.523-94 redovni i ,250.000"—

Blagajna 21,316.350-46 izredni 2,700.000'—

Inventar Г — za dubiozna potraživanja 7,500.000 —

Realitete 1,137.749 05 ažijski 3,750.000 —

Đebitorii : Menice 480.000 —

banke 78,453.831-59 Ulošci na štednju 84,249.603-87

drugi dužnici 270,653.759-18 Kreditorji 363,729.571-15'

Nepodignuta dividenda 470"—

Dobitak 3,578.780'—
Ukupno 479,738 647 89 Ukupno 479,738,647-89

•1

Račun gubitka i dobitka na dan 31. dee. 1930. god.
R ashodi Prihodi

! Dinara Dinara

Plate 2,352.181-45 Prenos iz 1929. god. 392.995-16

■ Troškovi 2,671.279-11 Kamate i provizije 7,853.726-80'
!

Otpis od nepokretnosti 27.696-40 Dobitak hartija od vrednosti,

j Porezi i pristojbe 430.986 05 deviza i valuta 767.541'38

1 Cista dobit 3.578 780 — Prinos nepokretnosti 46 659'67

Ì
Ukupno 9,069,923'01 Ukup no 9,060.923'01

N A D Z O R N I  O D B O R
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зитне установе, међутим још не постоји законска база за 
то. Ми се надамо да ће мрежа комуналних штедионица до- 
бити ускоро законску основицу. To je у интересу саме 
управе као и широке масе грађана. Баш с обзиром на то 
што се те установе нагло развијају.

Комунална штедионица je један специјалитет, она 
je кредитна установа sui generis која према томе за- 
хтева специјално законодавство, —  што je уосталом случај 
у целоме свету. Историски и теориски комунална штедио- 
ница пре свега je депозитна установа; она има за задатак 
да управља уштеђевинама грађана. To управљање претпос- 
тавља пласирање капитала на пупиларно сигуран начин. 
У пупиларно сигурне послове спадају пре свега хипотекарни 
који не морају бити у виду амортизационог зајма (премда 
један део обично има тај облик), затим пупиларно-си- 
гурне хартије од вредности. У целоме свету највећи део 
обртног капитала комуналне штедионице пласира се у хи- 
потеке и државне хартије од вредности. У појединим зем- 
л>ама се допушта да се један ограничени део капитала 
пласира у позајмице општинама, a један део у ломбард 
пупиларно —  сигурних папира. Сви су остали облици по- 
слова у начелу забрањени комуналној штедионици. Пре 
рата на пример словеначке регулативне штедионице, a оне 
су примерне у целој Европи, нису знале за ексконтни 
посао. Овај je ушао у круг послова тек после рата услед 
инфлације, кад и хипотекарни посао и државне хартије од 
вредности нису биле никакав посао. Има држава у којима 
jt' забрањено комуналним штедионицама да дају кредите 
својим општинама, a где je допуштено, контингентираио je.

Београдска огштинска штедионица заснована je на 
једном статуту који нема законске основице то je уосталом 
случај са свима комуналним штедионицама ван Словеначке 
и Далмације. Без устава не ваљају ни закони. Устав треба 
да служи за основицу законима. Зато треба да буде готов 
што пре закон о комуналним штедионицама јер се без тога 
не може очекивати од њихових управа да се одупру свима 
облицима искушења и притиска, кроз које морају неминовно 
да прођу у доба разривености тржишта капитала.

У управи се налазе г. r,:
Претседник инж. Милан Нешић, претседник Београд- 

ске општине и проф. Универзитета, п.претседник Радивој 
Глумац, дирсктор Прве хрватске штедионице у пензији, 
чланови: Јован Дравић, професор Више педагошке школе, 
Јосиф Фрид, трговац, Радисав Јовановић-Ресавац, трговац, 
Мих. Тадић, адвокат, Драгослав С. Швабић, инспектор Нар. 
банке, Евгеније Киклић, шеф дирекције хипотекарних по- 
слова Држ. хип. банке, Милорад Тошић, начелник Мин. фи- 
нансија (до 21. дец. 1930.), в. д. директора јован К Ђури- 
чић. Надзорни одбор г. r .: претседник Д-р Влада Марко- 
вић, претседник Удружења банака, п.претседник Јездимир 
Ђокић, директор Београдског кредитног завода, чланови: 
Танасије Здравковић, трговац, Драг. Т . Наумовић, рачуно- 
испитач Гл. контроле у пенс., Драгомир М. Драгојевић, 
инспектор Народне банке.

ХРВАТСКА СВЕОПЋА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д.
— ЗАГРЕБ.*)

Наша предвиђаша код анализе билансе Хрватске 
свеопће кредитне банке за годину 1929. потпуно су оства- 
рена. Развитак послова у години 1930. био je повољан к 
укупна сума билансе знатно je већа него конце;М 1929.

Прошле године ми смо написали да ће њезин раз- 
витак бити поготову знатан ако се једног дана изврши фу- 
зија са новчаним заводима Војводиие, код којих je интере-.

*) Биланс анализиран за 1928. год. у бр. 17. од 1.
јува 1929s r.,. стр. 240, a за 1929. г. у додатку бр. 17. од
26. априла 1930. г. стр. 73.

сирана Угарска свеопћа кредит-на банка, a  на коју се опет 
ослања Хрватска свеопћа кредитна банка. До фузије са нај- 
главнијим од тих завода већ je дошло. Општа кредитна 
банка у Суботици no закључку евоје главне скупштине фу- 
зионирала се je од првог јануара ове године са Хрватском 
свеопћом кредитном банком у Загребу и претвара се ти.м 
даном у њену филијалу. Како je Општа кредитна банка 
имала филијале у Сенти и- Новом, Бечеју, то тиме Хрватска 
свеопћа кредитна банка повећава број својих филијала од
3 на. 6. Укупна биланса. Опште кредитне банке прелази 100 
милиона динара. Према томе се може очекивати знатан < 
пораст билансе Хрватске свеопће кредитне банке концем
1931. кад ће доћи до изражаја и фузија са Општом кре- 
дитном банком. Укупна сума билансе Хрватске свеопће 
кредитне банке приближиће се већ концем ове године из- 
носу од пола милијарде динара.

Хрватска свеопћа кредитна банка има деоничку глав- 
ницу од 37.5 милиона динара. Општа кредитна банка 
имала je деовичку главницу од 10 милиона динара. Како 
се измена акција врши ал пари могло се очекивати пови- 
шење деоничке главнице Хрватске евеопће кредитне банке 
од 37.5 на 47.5 милиона динара. Међутим Хрватска свеопћа 
кредитна банка повишује своју главницу само на 40 мили- 
она дакле за 2.5 милиона. To je могуће на тај начин што 
Хрватска свеопћа кредитна банка већ поседује 7.5 милиона 
динара деоничке главнице Опште кредитне банке у Субо- 
тици. Нове акције издаће она само за оне деонице Опште 
кредитне банке, које су још у промету. Акције Опште кре- 
дитне банке, које она већ има, једноставно поништава. A не 
би ни имало никаква смисла да после фузије Хрватска све- 
опћа кредитна банка постане свој властити акционар. Ha 
сличан начин провела je пре неколико година неке фузије 
и Прва хрватска штедионица.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику: 
Актива: 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
Благајна 16.740 23.406 23.694 32.381
Потраж. код банака 41.218 20.182 43.915 28.023
Ефекти 8.797 9.641 13.331 23.494
Менице 71.675 61.302 63.988 64.575
Дужници 115.152 121.910 121.652 133.410
Некретнине 5.405 5.405 5.405 5.405
Пасива :
Деоничка глабница 37.500 37.500 37.500 37.500
Резервни фонд 5.002 5.002 - 5.003 5.005
Улошци и веровници 206.508 189.023 219.494 236.524
Реесконт 10.950 1.782 2.301 -------
Укупна биланса 263.665- 246.009 319.889 329.121

Укупна сума билансе порасла je за 10 милиона. Ства- 
ран пораст билансе изнаша око 16 мклиона. У биланси за 
годину 1929. налазимо позицију „јамчевине“ са 47 милиона.
У биланси за 1930. t a  позиција износи само 41 милион.

. Улошци на књижице од 60.4 милиона концем 1929. 
порасли су концем 1930. на 71.2 милиона или за 10.8 ми- 
лиона. С обзиром да je Хрватска свеопћа кредитна банка 
подржавала до сада само три филијале и то у местима, у 
којима имају филиале и остале загребачке банке, пораст 
ie доста знатан. Пораст уложака повећаће се идућих година 
iep je број филијала подвостручен. Улошци на текућим 
рачунима порасли су за 17 милиона динара. По томе улошци 
су укупно порасли за скоро 27 милиона динара.

Веровници су попустили од 103.2 милиона на 93.3 ми- 
лиона или за 10 милиона. Под ,,веровници“ књижени су у 
првом реду кредити у страним вреднотама, који су доби- 
вени код новчаних завода на страни, са којима се подржава 
уска пословна веза. Ми смо видели и код Југославенске 
Унион банке да су кредити у страним валутама прошле го- 
дине били у мањој мери искоришћавани него ранијих го- . 
дина. Ту je још увек валутни ризик na, они који траже
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кредите, више воле динарске кредите него оне у страним g 
валутама. Једино у доба кад су страни кредити далеко јеф- | 
тинији него у домаћој валути, уколико не претстоји опас-1 
ност осцилације курса домаће валуте, траже се већи страни 
кредити. Прошле године дебитни je каматњак био много i 
нижи него раније, тако да су многи своје кредите у стра-1 
ним валутама претворили у динарске кредите. По извр-1 
шеној стабилизацији динара, страни кредити притицаће у 
зиатној мери у првом реду преко оних новчаних завода, 
који се у знатној мери ослањају на новчане институције 
иноземства.

Код активних послова пада у очи пораст залихе гото- 
вине од 23 на 32 мил. динара, дакле за скоро 10 ми- 
лиона. Ta промена најбоље карактеризира ликвидитет за- 
вода. Потраживања код банака снижена су од 44 на 28 ми- 
лиона или за 16 милиона динара. Потраживање код банака 
од 44 мшшона, како je то било концем 1929., било je сва- 
како претерано. Потраживања код мањих завода не могу 
се код нас сматрати апсолутно ликвиднима. A велики за- 
води тешко преузимају веће улошке других завода, пого- 
тово ако су то улошци уз дневни отказ. Ma да je потражи- 
вање код банака мање за 16 милион^, a залиха готовине 
већа за само 10 милиона динара, ипак je ликвидитет 
концем 1930. далеко већи него концем 1929. Држимо да 
мало који наш новчани завод има у размеру према својим 
обавезама толику залиху готовине као Хрватска свеопћа 
кредитна банка.

Ефекти су порасли за преко 10 милиона динара. Од
23.5 милиона динара, са колико су билансирани ефекти,
12.6 милиона отпада на државне папире a 10.9 милиона на 
акције банака и осталих подузећа. Интересантно je, да je 
у прошлој години залиха државних папира порасла за 7.7 
милиона динара. Кад би и остали наши новчани заводи у 
последње време показивали за државне папире онај ин- 
терес, који je показала Хрватска свеопћа кредитна банка, 
ситуација и перспективе тржишта државних папира била 
би далеко повољнија него што je у ствари. У репортним 
пословима са ратном штетом Хрватска свеопћа кредитна 
банка има веома јак посао. A и иначе у трговању држав- 
ним папирима она je jas фактор.

Менице су остале на истој. висини. Дужници су по- 
расли за 12 милиона. Како видимо Хрватска свеопћа кре- 
дитна банка у најновнје време нарочито форсира конто- 
корентни посао.

Рачун губитка и добитка овако изгледа :
Праходи : 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
Камати 20.152 14.053 14.914 16.044
Провидба 7.587 6.323 2.798 3.592
Некретнине 326 462 600 769
Расходи i
Каматн 17.114 11.086 8.696 9.429
Плате 4.793 4.427 4.360 4.484
Порези 5.268 3.217 832 1.086
Управни трошкови 1.212 1.405 1.524 1.844
Добитак ------ 732 3.631 3.579
Г убитак 321 ------ ------ — _
Дивиденда 8% 6% ------ ------

Укупни добитак у години 1930. одговара добитку
године 1929. a исто тако се исплаћује непромењена диви- 
денда наиме 6%. Приходи и расходи у првом реду од ка~ 
мата знатно су порасли, што je у вези са проширењем по- 
словања иако je каматњак био нижи.

Хрватска свеопћа кредитна банка као афилијација 
Union Européene et Financiére y Паризу, имаће све већег 
значаја у нашем банкарству. По законској стабилизацији 
динара биће васпостављена интимнија веза са француским 
новчаним тржиштем a Хрватска свеопћа кредитна банка 
биће један од посредкика.

КРЕДИТИИ ЗАВОД ЗА ТРГОВИНО ИН ИНДУСТРИЈО 
Д. Д. — ЉУБЉАНА,*)

У привредном животу Словеначке плаш ан бечког 
Кредитаншталта ripe слома аустро-угарске монархије био 
je веома знатан. Скоро да нкје постојало веће предузеће, у 
г.оме није учествовао Кредитаншталт или да га барем нвје 
убрајао међу своје клијенте. Сви ти послови били су кон- 
центрисани код љубљанског филијала Кредитаншталта.

Кад je створена Југославија и кад су се вршиле фа- 
мозне национализације (a филијалу банке једне стране др- 
жаве у Љубљани у оно доба више није било места — по- 
знат je случај секвестрације филијала Винер Банк Ферајна 
у Загребу — ), и како Кредитаншталт својих ангажмана 
у Словеначкој није могао преко ноћи ликвидирати, нити je 
у опште имао намеру напустити их, то се je 1920. године 
претворио љубљански филијал у национално акционарско 
друштво: Кредитни завод за трговино ин индустријо у Љуб- 
љани, са главницом од 5 милиона динара, која je 1924. го~ 
дине повишена на 12.5 милиона динара. Тада су у емисији 
учествовали и разни љубљански новчани заводи.

Taj нови завод je дакле преузео све активе и пасиве 
Кредитаншталта, који je сада преко њега и даље обављао. 
све своје трансакције у Словеначкој.

To су факта, која треба имати пред очима, кад се 
посматрају биланси љубљанског Кредитког завода за трго- 
вину и индустрију; јер само тако може да се нађе обја- 
гањење, како да завод са главницом од 12.5 миилона ди- 
нара (према томе би то био мањи новчани завод), билан- 
скра са скоро пола милијарде динара.

Кредитни завод има још једну особеност, која je 
ретка код наших новчаних институција: вођен и управљан 
je потпуно централистички; он нема ни једне филијале; и 
V својим пословима, у колико не добије других инструкција 
из Беча, не миче се преко граница Словеначке, јер тамо по- 
чиње интереена сфера његовог веома блиског рођака, Југо- 
словенске удружене банке, Загреб—Београд.

Кредитни завод, ма да има приличан износ улога на 
штедњу, далеко je од тога, да буде депозитна установа, јер 
главни извор његовог капитала нису улози на штедњу, већ 
кредити no текућим рачунима. У осталом он ка томе и не 
тежи, пошто je његова привредна улога као и круг рада 
сасвим други. Он je типичан финансијер, већ и према тра- 
дицијама бечке матице; он je банкар, који мали, изабрани 
број великих и солвентних муштерија претпоставља вели- 
ком броју ситних комитената. У томе су погледу сва три 
велика љубљанска новчана завода, наиме Љубљанска кре- 
дитна банка, Задружна господарска банка и Кредитни за- 
вод за трговину и индустрију ванредно лепо поделили улоге.

У томе настојању — наиме финансирања — имао je 
Кредитни завод надасве срећну руку: у току година при- 
купио je око себе (један део je преузео и као оставштину 
Кредитаншталта) лепи број добро фундираних и проспер- 
иих предузећа, читав концерн, од којих напомињемо само 
најважнија: Трговачка и обртна банка д. д., Новисад, са 
главницом од 20 милиона динара, Осигуравајуће друштво 
„Вардар“ у Београду (главница 3 милиона динара), Пивара 
„Унион“, Љубљана (24 милиона динара), творница за Ду- 
шик, Руше, (20 милиона динара), Јулио Мајнл д. д., Загреб 
Н милион), „Ara-Руше“ фабрика ацитилена и оксигена5 
Руше (2 милиона), Ставбена дружба, Љубљана (1.5 мили- 
она), „Арбор“ д. д., Љубљана (3 милиона), Колинска то- 
варна хранил, ЈБубљана (2 милиона) и т. д. и т. д.

T a су предузећа пословна база Кредитног завода; 
он их финансира a она опет све своје новчане трансакције 
обављају преко њега и код њега подржавају своје рачуне.

*) Биланс je анализиран за 1928. г. у бр. 14. од 11.
маја 1929. год. на стр. 215.



За последње четири године главне су се позиције 
завршних рачуна Кредитног завода кретале као што следи:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 27.087 22.290 24.257 21.316
Потраживања

код банака 220.742 190.464 119.788 78.454
Остали дужници 137,170 167.913 236.940 270.653
Менице 57.985 67.967 67.613 70.158
Конзорц. послови 13.341 13.802 14.002 16.819
Хартије од вредн. 4.224 6.058 13.169 21.198
Непокретности 1.220 1.193 1.165 1.137
Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.

Пасива
Главница 12.500 12.500 12.500 12.500
Рез. фондови 11.149 12.501 13.854 15.200
Трате 25и 306 480
Улози

на штедњу 54.819 59-528 82.960 84.249
Кредитори 379.595 381.523 363.690 363.729
Чиста добит 3.396 3.378 3.625 3.578
Збир билансе 461.773 469.691 476.937 479.738

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Плате 1.902 2.090 2.250 2.352
Т  рошкови 2.462 2.594 2.662 2.671
Отпис непокретности ------ 27 27 27
Порези и дажбине 1.593 1.231 424 431
Добит 3.396 3.378 3.378 3.578

Приходи
Пренос добити -------- 323 304- 393
Камати и провизије 8.147 8.073 7.825 7.853
Принос хартија од

вредности и девиза 836 857 805 767
ГЈринос непокретн. — — 68 55 46
Бруто добит 9.321 8.989 9.060
Дивиденда 10% 10% 10% 10%

Код посматрања сопственик сретстава пада у очи 
снажно дотирање резервннх фондова: они су према 1927. 
години порасли за 405  милиона и достижу крајем 1930. 
године 15.2 милиона динара; заједно са главницом сопствена 
сретства износе 1930. године 27.7 милиона, a заједно са ис- 
казаном чистом добити премашују 31 милион динара (до- 
бит je ултимо 1930. године у банци још привређивала). Туђа 
сретства Кредитног завода рекрутирају се из двају позидија- 
улога на штедњу и повериоца, док реесконта нема. Улози 
на штедњу имају релативно висок износ, што доказује, ко- 
лико поверење ужива Кредитни завод међ словенским ула- 
гачима. Он уложни посао ничим не форсира, a у колико се 
улози сами појављују, тешко их je одбити. Њихов прилив 
je константан, a у два маха нарочито велики. У 1927. го- 
дини улози на штедњу су порасли за скоро 15 милиона, на
54.8 милиона динара, a од 1928. на 1929. годину за читавих 
23.43 милиона динара. У 1930. години пораст износи 1.3 ми- 
лиона и тиме оии достижу досада рекордну висину од 84.25 
милдана динара. Повериоци износе огромну цифру од 363.7 
милиона динара, ; последње две године остали су скоро не- 
промењени, a  према 1928. години мањи еу за 17.8 милиона 
динара. Ти су кредиит углавноме иностраног порекла. To

су износи, ко.је Кредитаншталт у Бечу преко Кредитног за- 
вода у Љубљани ставља на расположење нашој привреди; 
у томе погледу има Кредитни завод за нас нарочито значење.

Укупна сретства, којима je располагао Кредитни за- 
вод крајем 1930. године, изиосе 480 милиона динара a пла- 
сирана су на следећи начин:

Највећи део дат je на име кредита no текућим рачу- 
нима; у 1930. години 270.65 милиона динара предузећима и 
приватницима, a 78.45 милиона износе потраживања код 
банака. Укупни кредити no овим двема позицијама достижу 
350 милиона динара, a према 1927. и 1928. години мањи су 
за цигло 8 милиона динара. Међутим показује горња таб- 
лица једну ванредно интересаитно структурелну промену, 
учињену у току последњих четири година. Потраживања код 
банака су од 1927. године na на овамо (у  којој су износила 
220.74 милиона динара) у снажном опадању — за 142.3 ми- 
лкона динара, док je позиција „остли дужници“ према 1927. 
години до 1930. године порасла за 133.48 миилона динара 
на 270.65 милиона. Потраживања код бааака су пре свега 
краткорочни, прелазни ангажмани, у колико то нису износи, 
којима je бечки Кредитаншталт финансирао Агилбанку у 
Београду и неке друге заводе, a  Кредитни завод Трговачку 
и обртну бакку у Новом Саду. Приликом оснивања југо- 
словенске удружене банке (фузијом Босанске и Агилбанке 
са југословенском есконтлом и хипотекарном банком) ве- 
роватно je уговором условљено, да се дати кредити дело- 
мично прекњиже у дугорочне, под позицију „остали дуж- 
ници“. Управа банчина у своме извештају сама подвлачи, 
да су краткорочни ангажмани, које je. последњих година 
знатно снизила, у великој мери утицали на зараду. Због тога 
свом снагом настоји, да претвори што већи део тих ангаж- 
мана у рентабилније послове, што са друге стране неће ни 
најмање утицати на ликвидитет завода, пошто располаже 
великом готовином.

Менични кредити су у 1930. години такође порасли
— са 3.2 милиона на 70.15 милиона динара. У порасту су и 
конзорцијални послови, који крајем 1930. године достижу 
16.82 милиона динара. Позиција хартија од вредности пока- 
зује пораст, који je уосталом типичан код свих наших нов- 
чаних завода у 1930. години. Ова je позиција порасла према
1927. години од 4.22 милиона на 21.2 милиона, од чега от- 
пада на пораст у 1930. години 8.1 милион динара. To су 
углавноме наши државни папири, пре свега доларске обли- 
гације, које због своје првокласне рендите претстављају 
првоврсни пласман. Непокретности (банчина палата и две 
троспратне куће за становање) билансиране су са 1.14 ми- 
лиона динара; оне, no ееби се разуме претстављају данас 
вишеструку вредност од исказане; a инвентар je билансираи 
са једним динаром •— про мемориа.

У рачуну губитка и добитка примећујемо, да су ка- 
мате и провизије прокњижене пер салдо; то je рђава пракса, 
a  рачун губитка и добитка био би много прегледнији, кад 
би се овим начином билансирања престало. Вишак камата 
у приходима износи 7.85 милиона, a само незнатно je већи 
од салда у 1929. години.

У расходима пада у очи, да су плате и трошкови ре- 
лативно узето, веома ниски; они износе свега 5 милиона, 
док су код оба друга велика љубљанска новчана завода већи 
за више од двоструког износа. Разлог лежи у томе, што 
Кредитни завод не подржава филијала и у до крајности про- 
веденој рациокализацији пословања. Отпис непокретности 
je минималан -— износи. свега . 27 хиљада динара. Порези и 
дажбине исказани су са 430. хиљада, a према 1927. годики 
мањи су за преко 1.1 милион динара. Отписа сумњивих по- 
траживања нема. Интересантно je такође, да je принос хар- 
тија од вредности у 1930. години исказан као мањи но у 
ранијим годинама. Тако исто je према ранијим годинама 
смањен и принос кепокретности.
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Чиста добит je у 1930. години за 200 хиљада већа tìo 

ранијих година, a исказана je са 3.58 милиона динара. По- 
дељена je на следећи начин: 1.25 милиона на име 10% ди- 
виденде, 256 хиљада као тантијема управном одбору, 77 хи- 
љада као тантијема надзорном одбору, 800 хиљада je до- 
тирано специјалном резервном фонду, 700 хиљада као прва 
дотација ново основаном пенсионом фовду банчиних чи- 
вовника, 50 хиљада у добротворне циљеве a 446 хиљада пре- 
нето je на нови рачун.

Стална, tokom година скоро непромењена чиста добит 
дозвољава исплату стабилне и релативно високе дивиденде, 
што je за акционаре свакако најидеалније стање; тако се 
плаћало од 1920.—1922. године 8%, a у свим наредним го- 
динама непрекидно 10%.

Акције Кредитног завода, које су пласиране у чврсте 
руке, котирају на љубљанској берзи, no 170 до 180 динара 
за 100 динара номинале.

ДУБРОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА — ДУБРОВНКК.*)

Дубровачка трговачка банка показује и у прошлој 
години завидни развитак. Пораст укупне билансе није до- 
душе тако знатан као што je био од године 1928. на годину
1929., али водећи рачуна о развитку наших општих прилика 
a нарочито нашег новчарства, са развитком може Дубро- 
вачка трговачка банка, дотично њени акционари, бити пот- 
пуно задовол>ни. И за прошлу годину дана, јер je развитак 
далматинског новчарства далеко повољнији него што je раз- 
витак новчарства у другим крајевима наше државе.

Привредне прилике Дубровника и околине биле су 
прошле године доста повољне. Пад цена житарица, који je 
толико погодио претежни део наше државе, крајевима на 
Приморју дошао je веома добро. Како сејање житарица 
уопште не долази у обзир и како се читава потреба покрива 
повлачењем из других делова државе, ниске цене ванредно 
конвенирају. Такозвани пасивни крајеви требају данас за 
своју исхрану далеко мање средства него што су требали 
npe пар година. Према томе, у претпоставци да су и.ихови 
приходи остали исти или да бар нису пали у истој сразмери 
као што су пале цене житарица, економске прилике морају 
бити далеко боље него раније и постојала би већа могућ- 
ност штедње.

'Гуризам као једно од најглавнијих врела прихода да- 
нашњег Дубровника и ближе околине развија се и даље по- 
вољно. Од туризма нема користи еамо хотелијер него и 
шири слојеви. Знатан део становништва Дубровника за вре- 
ме сезоне изнајмљује собе. A сељак околине може данас 
боље уновчити своје продукте него раније. Повртарство око 
Дубровника дошло je до завидне висине у првом реду с об- 
зиром на промет странаца.

Уље, бухач, рибарство и сточарство у прошлој години 
дали су задовољавајуће резултате у погледу количине као и 
у погледу цене.

Једина привредна грана, која преживљује оштру кризу, 
a која у првом реду тангира Дубровник, то je поморство. 
Извештај Дубровачке трговачке банке, која са поморством 
Дубровника подржава уске везе констатира, да наша бро- 
дарска друштва, хвала доброј административној организа- 
цији и јефтиној режији, са успехом одољевају страној кон- 
куренцији. Тако Дубровачка пловидба, код које je у знатној 
мери интересирана Дубровачка трговачка банка, и за про- 
шлу годину платиће добру дивиденду, већу него што би се 
с обзиром на развитак прилика могло и очекивати.

Биланса Дубровачке трговачке банке за 4 последње 
године пружа следећу слику:

*) Биланс анализиран за 1928. год. у бр. 39 од 2. но-. 
вембра 1929. год., стр.'б39 a за 1929. год. у бр. 17. од 26. 
априла 1930. год. стр. 74,

Актива 1927. г. 1928.Г. 1929. г. 193Ö. r.
Благајна 1.195 1.440 3.773 3.436
Ефекти 8.146 8.202 12.565 14.714
Тек. рач. и менице 40.243 47.744 55.533 58.838

Пасива
Г лавнида 2.500 2.500 2.500 2.500
Резерва 2.525 2.525 2.525 2.525
Веровници 23.224 31.437 45.321 48.905
Улошци на књижице 21.681 21.029 21.607 23.123
Добитак 379 619 642 658
Укупна биланса 50.312 58.113 72.598 77.714

Укупна биланса порасла je за преко 5 милиона према
13.5 милиона у години 1929. Пораст билансе у години 1929. 
долазио je у првом реду са стране веровника управо теку- 
ћих рачуна. Међутим пораст у прошлој години долази и од 
уложака на књижице. Улошци на књижице Дубровачке тр- 
говачке банке концем 1929. били су једнаки улошцима кон- 
цем 1927. Међутим, прошле године имамо један пораст од 
скоро 2 милиона. С обзиром на чињеницу, да у Дубровнику 
имају филијале сви наши већи новчани заводи, као и на 
чињеницу да Дубровачка трговачка банка одобрава на уло- 
шке ниске кмате, пораст уложака je значајан. Он најбоље 
показује да економске прилике ширих слојева Дубровника и 
његове околине прошле године нису биле неповољне.

У активи видимо да je залиха благајне доста знатна. 
Она je три пута већа него што je била године 1927.

Прошле смо године констатовали пораст ефеката за
4 милиона динара. Ове године пораст износи преко 2 мили- 
она динара. Ефекти су готово три пута већи него што су 
властита средства.

Осим ангажмана код Дубровачке пловидбе, Дубро- 
вачка трговачка банка нема знатнијег ангажмана код дру- 
гих подузећ. Највећи део ефеката отпада на државне папире 

I динарске и доларске.
Можда je томе разлог донекле у чињеници што ме- 

ница није у Далмацији тако развијена и позната, a и у чи- 
њеници што су новчани заводи Далмације ванредно опрезни 
и радије се задовољавају пласирањем знатног дела својих 
сретстава у државне папире, који носе око 8 до 9 од сто, 
него есконтирати менице или давти конто-корентне кредите, 
макар ови носили 10 и више од сто.

С обзиром на знатан ликвидитет Дубровачка трго- 
вачка банка ни у прошлој години није искористила свој ре- 
есконтни кредит, који je no самом извештају равнатељства, 
доста знатан. Водећи рачуна о готовини благајне, знатном 
поседу првокласних папира као и неискоришћеном знатном 
реесконтном кредиту, можемо казати да Дубровачка трго- 
вачка банка спада у ред наших најликвиднијих новчаних 
завода.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Приходи 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

Камати и провидба 2.318 2.607 2.593 2.621
Расходи

Камати 1.313 1.304 1.264 1.276
Управни трошкови 427 614 647 652
Порези 200 105 80 97
Добитак 379 619 642 658

Чисти je добитак у години 1930. већи од чистог до- 
битка у ма којој другој ранијој години. A тиме je доста 
речено.

Управни одбор сачињавају r. r.: претседник Др. Сти- 
јепо Кнежевић, потпретседник Федерико Главић ; чланови: 
Др. Стефи Рачић, T omo Главић, Вицко A, Свилокос; дирек- 
тор Иво Барац, a Надзорни одбор г. г. Др. Паво Матијевић, 
Вицко кап. Милош, Иво кап. Папи, Шпиро Познановић, Лале 
Н .Зубер,



Хипотекарна банка трговачког фонда » Београд

Рачун нзравнања на дан 31. децембра 1930» год.

Актива Пасива

Динара Динара
Благајна : Главница Трговачког фонда :
у каси и на жиро р-нима : код улози чланова 42,347.249*59
Нар. Банке и Пошт. штед. 13,356.965*— Фондови:

Непокретност: гарантни фонд 1,950,000'—
дом Трговачког фонда 296.051*65 фонд курсне разл. харт. од вред.
банчина имања 2,217.191'— гаран. фонда 1,489.342 —

Покретност: фонд за потпоре 110.000'—
намештај 64.351*57 фонд за потпоре у 1931. год. 130.000*—
инсталације осветлења 12.604*70 фонд за аморт. банчине зграде 70.000 —
инсталације централног грејања 24.232*98 фонд 1. претсед. тргов. фонда
хартије и штампане ствари 60.991*16 поч, Косте Др, Ризнића 63.600*—
књижице 4.876 — Улози на штедшу :

Зајмови : no уложним књижицама 50,290.834-91
no тек, рач. (на хипотеку и no текућим рачунима 3,560.030*—
хартије од вредности) 81,770.835*89 Дуговања :

на непокретности са интересима код Држ. хипот. банке 13.132*—
(дугорочни) 1,515.849 — код Пошт. штедионице 10.956*—

Вредности гарантног фонда: Остављачи :
у хартијама од вредности 2,851.306*— меница 82,292.153*80

Оставе : хартија од вредности 9,224.724*-
менице у портфељу 82,277.153*80 Полагачи супергаранција :
менице у допо-у код Државне интаб. на зајмове no тек. рач. 106,912.882*62

Хипотекарне банке 15.000*— Банчини акцепти:
хартије од вредности банчиних код Пошт. штедиониде 1,000.000'—

дужника 9,224.724’- Потраживање државе :
Супергар анциje : Мивистарству Трг. и Индустр. 153.942*52
Интабулације на зајмове но Београдској Пореској Управи 87.125*—

текућим рачунима 106,912.882*62 Преносна камата:
Менични депо: разна преносна камата 1,372.305*—

код Пошт. штедионице 1,000.000-— Преносна добит :
Ажија 2.349*02 преостатак добити из 1930. год. 167.69Г87
Разна актива 299.754*88 преостатак закуп. из 1930. год. 

Тантијема :
Упр. и Надз, Одбору и чиновн. 

Разна пасива

6.836*07

513.141*76
141.172*13

Ukupno 301,907.119*27 Ukupno 301,907.119-27



Хмготекарна банка трговачког фонда — Београд

Расходи Рачун губитка и добитка на дан 31. дед. 1930. год. Приходи

Камата : Динара Камата: Динара
испл, и укап, no улоз, на штедњу 2,974,772*75 наплаћена и обрачуната no зајм.
обрач. и унап. примаоцима певзије 21.356.94 на хипотеку и харт. од вредн. 8,628.385'55

Административни трошкови :
162.561*—

наплаћена и обрачуната no дугороч.
разна државна пореза зајмовима на непокрет. 167.303-55
кирија 72.000*— Приходи од вред. гаран. фонда:
огрев и осветлење 29.715-30 од наплаћених купона 130.525'—

Трошкови': Закупнина:
дневниде Управ, и Надз, Одбору 80.000*— приход од банчине зграде 172.150'—
плате чиновницима 256.663’— преносна закупнина из 1929. год. 1.040*67
додатак на скупоћу чнновн. 253.997'— Разни приходи:
разни трошкови 110.000 — no разним пословима 22.098*20

Отписи : no рачунима: хартија и штам, ■ опомене 55*-
eSfeapH, аамешт., инстал,, освет.

72.23439
процене 42.895*—

и штсталац. централног грејања ажија 265*05
Од чистог преостатка добити од

Динара: 5,331,417'64 припада:
3 од сто Мин. Трг. и Иадустрије 153.942*52
7 од сто тант. Упр. и Надз. Одбору 359.199 24
3 од сто тант, банчиним, чиновн. 153.942-52
гар. фонду: приход од напл. купона 130.525*—

дотација из добити 19,583'50
фонду за потпоре 1.040'—
фонду за потпоре у 1931. год. 130.000'—
фонду за аморт, банч. зграде 10.000'—
фонду 1. претсед. трг. фонда

поч. Косте Др, Ризнића 3.600'—
Главиица трговачког фонда:

члаи. улагач. до 31. дец. 1921. год.
приход од банчине зграде 166,354'60

12 од сто свима члан. улаг. на капитал
од 31» дец. 1929. год. 3,828.702’32

Рачуну преноене добити за 1931, год. 167.691-87
Рачуну прен. закупнине за 1931.год. 6 836 07

Укупно 9,164.718'02 Укупно 9,167.718'02
У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Дубровачка трговачка банка - Дубровник
Раежоди Рачун изравна&а на дан 31- децембра 1930. год» Приходи

Динара
Готовина 3,436,252'23 
Вриједносни папири, валуте и 

купони 14,714.379'42 
Дужници no мјеницама и тек. 

рачунима 58,838.111‘20 
Банчина кућа 726.000* —

Динара
Дионичка главница 2,500.000'— 
Резервни фонд 2,525.000’— 
Вјеровници 48,905.383*64 
Уложне књижице 23,123.407"20 
Неподигнута дивидевда 2.672-50 
Чисти добитак 658,279 51

Укуино 77,714.742-85 

Губитак Рачун губитка и дсбитка ш

Укупно 77,714.742.85 

i даи 31. децембра 1930. год. Добитак

Динара
Камати no улозима 1,276.550*25 
Управни трошкови 652,650*01 
Порези и разне таксе 97,713'66 
Чисти добитак за год, 1930, 658.279"51

Динара
Пренос из год. 1929. 63,695*50 
Камати, провизије и разно 2,621.497"93

Укупно 2,685,193*43 Укупно 2,685,193*43
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Додатак „Народном Благостању“

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, 18. АПРИЛ 1931. БРОЈ 16

Садржај:
Zamtska banka Kraljevine Jugoslavije — Beograd 
Задружна господарска банка — Љубљана
„Srbija” prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu — Beograd 
Стројне товарне ин ливарне д .д. — Љубљана 
Штедионица Савске бановине — Загреб 
„Драва” д. д. за производњу жижица — Осијек

ZANATSKA. BANKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE.*)
Zanatska banka Kraljevine Jugoslavije pokazuje u 1930. 

godini —• četvrtoj svog postojanja —  relativno posmatrano, 
veoma povoljne rezultate. Ipak treba podvući, da su njezin rad 
kao i razvoj i u prošloj godini u izvesnoj meri bili otežani, a to 
iz razloga, koji leže daleko od domašaja bančinog i prema ko
jim je ona nemoćna. Zanatska banka je osnovana naročitim za
konom (zbog čega zauzima u našem bankarstvu specialan po
ložaj), a sa ekonomski eminentno važnom zadaćom, da organi
zira, unapredi i finansira naše zanatstvo. Zanatlije su sitni ljudi, 
ekonomski slabi i rastureni po čitavoj državi. Obavljanje tih 
zadaća, a naročito u pogledu kreditiranja zanata, implicira do
bro organizovano zanatsko produktivno i kreditno zadrugar- 
stvo — što mi na žalost još nemamo. U tome pogledu teško se 
oseća nepostojanje jednog modernog jedinstvenog zakona o za
drugama i to je činjenica, koja koči a često puta i onemogu
ćava sve tostvarne napore bančine.

Prema glavnici, Zanatska banka spada međ naše naj
veće novčane zavode; ona je zakonom predviđena na 75 mi
liona dinara, podeljenih na 375.000 akcija po 200 dinara nomi
nalne vrednosti, a za njihovu uplatu predviđen je rok od pet 
godina. U glavnici učestvuje država sa 30 miliona odnosno 40 
od sto (u 150.000 akcija); odrekla se je svake dividende i uka- 
maćenja tog iznosa, koji se prema tome može smatrati kao sta
lan udeo države, kojim sebi osigurava većinu pa sledstveno i 
vrhovnu kontrolu nad radom bančinim.

Kretanje uplata bančine glavnice daje interesantnu sliku; 
stvarno je bilo uplaćeno:

krajem 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara 

od države 8.500 12.000 15.500 19.000
od priv. akcionara 16.580 25.000 33.522 44.948

Ukupno 25.080 37.000 49.022 63.948
A procentualan odnos uplaćene glavnice, koji je zakon

ski utvrđen na osnovu ključa od 40% ka 60% bio je u toku po- 
slednjih godina sledeći:

krajem 1927. 1928. 1929. 1930.
u procentima

od države 34 30 31.63 29.71
od priv. akcionara 66 70 68.37 70.29

100 100 100 100
Dok je država sa svojim uplatama stalno u zadocnjenju 

— duguje još uvek čitavih 11 miliona dinara (što uostalom dej-

”')  Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 21. juna 1930. godine, broj 25., strana
Ш , a za 1938. godinu u 5. broju od 9. marta 1929. god., str. 75.

stvuje na uspeh i rad bančin) dotle vredi podvući, da su pri
vatni akcionari više no redovno uplaćivali svoje rate, tako da je 
krajem 1930. godine ostalo neuplaćeno svega 52 hiljade dinara 
do pune uplate udela privatnika od 45 miliona dinara.

Za sam rad bančin i za volumen njezinih kreditnih ope
racija od velike je važnosti reparticija akcionara prema provin
cijama, jer se na osnovu naročitog ključa u pogledu te partici
pacije ima da ravna i bančina kreditna pooitika. O tome pitadju 
biće i docnije govora.

Prema krajevnoj podeli akcionara akcije su podeljene na 
sledeći način:

broj akcionara broj akcija nomin. vredn. u
hiljadama din.

Država 1 150.000 19.000
Privatni akcionari:

Srbija 4.262 149.367 29.850
Južna orbija 825 12.702 2.536
Crna Gora 216 1.900 377
Hrvatska i Slav. 1.187 20.642 4.123
Slovenačka 327 6.313 1.262
Bosna i Herceg. 991 12.876 2.571

Vojvodina i Srem 1.012 18.538 3.697
Dalmacija 170 2.662 531

Svega 8.991 375.000 63.948
Iz ove tablice izlazi, da je 8990 privatnih akcionara upi

salo 225.000 akcija, ili prosečno svaki akcionar 25 komada. To 
nije veliki iznos ,kad imamo u vidu, da su zanatlijske zadruge 
preuzele verovatno veće pakete. Najviše je plasirano u Srbiji, 
zatim dolazi Hrvatska i Slavonija, onda Vojvodina i Srem, Bosna 
i Hercegovina, Južna Srbija, Slovenačka, Dalmacija i Crna Gora. 
A prema upisu akcija otpada na svakog akcionara prosečno 
akcija: u Srbiji 35, u Slovenačkoj 19, Vojvodini i Sremu 18, Hr
vatskoj i Slavoniji 17, u Južnoj Srbiji i Dalmaciji po 15, u Bosni 
i Hercegovini 13 a u Crnoj Gori 8.

Zbog neplaćanja dospelih rata je krajem 1929. godine 
bilo poništeno (član 8. bančinih pravila) 6.059 komada akcija, 
a u toku 1930. godine 1062 komada; prema tome bilo je slo
bodno svega 7121 akcija ,koje su međutim u prošloj godini u 
celosti bile prodate. Interesantan je također broj prenosa (ak
cije glase na ime) u 1930. godini: sa 507 akcionara preneto je 
13.351 akcija na 648 akcionara. Krajem 1930. godine dogotov
ljene su i stalne akcije, koje će se izdavati u komadima od 1,5,  
10 i 25 akcija u ukupnom broju od 28.834 komada.

Sopstvena sretstva bančina kretala su se posleđnjih go
dina ovako;
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1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Glavnica 25.080 37.000 49.022 63.948
Fondovi 36 564 1.030 1.489

Ukupno 25.116 37.564 50.052 65.437
a kretanje tuđih sretstava daje sledeću sliku:

1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Ulozi na knjižice 2.533 8.029 11.108 16.446
Ulozi po tek. računu 2.934 8.529 16.668 16.029
Reeskont kod Nar. b. 6.701 16.405 7.203 6.373

. (Ukupno 12.168 32.963 34.979 38.848
ako tome dodamo još i t
sopstvena sretstva sa 25.116 37.564 50.052 65.437

dobijamo ukup. sretstva 37.284 70.527 85.031 104.285
Ovo upoređenje jasno pokazuje stalan porast bančinih 

sretstava. Porastu sopstvenih sretstava nemamo šta da prime- 
timo —• uslovljen je naročitim, u napred utvrđenim planom. Da 
država ne bi. bila u zadocnjenju, banka bi raspolagala krajem 
1930. godine sa 11 miliona sopstvenih sretstava više. Ulozi na 
štednju lepo napreduju: u 1929. godini porasli su za 38,5%, a 
u 1930. godini za 48% odnosno za 5,34 miliona na 16.45 miliona 
dinara. Ulozi po tekućim računima, koji su u 1929. godini po
rasli za čitavih 95%, krajem 1930. godine potpuno stagniraju
— što donekle iznenađuje; oni su prema 1929. godini manji za 
640 hiljada dinara i iznose 16.03 miliona dinara. Tekući računi 
zanatskih zadruga krajem 1930. godine minimalni su; oni iznose 
svega 2.46 hiljade dinara. Reeskont kod Narodne banke smanjen 
je prema pretprošloj godini za 830 hiljade dinara a iznosi 6.37 
miliona; prema 1928. godini manji je čak i za 10.03 miliona. Re
eskont je smanjen zbog porasta uložaka i povećanja glavnice; 
pošto uživa Zanatska banka kod Narodne banke kredit do vi
sine od 25 miliona dinara to može da raspolaže sa preko 18.63 
miliona dinara gvozdene rezerve.

Plasiranje svih tih sredstava, koja iznose u 1930. godini.
104.3 miliona dinara ,odnosno pitanje kreditiranja zanatstva 
čini centralni problem poslovne politike Zanatske banke. Tim 
problemom, naročito u pogledu poteškoća utvrđenja kreditne 
sposobnosti zanatlija mi smo se prilikom ranijih analiza detalj
nije bavili; važnost tog pitanja u toku vremena ničim nije uma
njena; zbog nemanja unificiranog zanatlijsko-zadružnog zako
nodavstva i zbog slabog osnivanja zanatlijskih zadruga nemo- 
že se zabeležiti nikakav napredak.

Da bi se kreditiranje moglo vršiti što brže, podeljena je 
država u dva administrativna područja: u područje Centrale 
(Srbija, Crna Gora, Južna Srbija, Bosna i Hercegovina, Vojvo
dina, Srem i Slovenačka) i u područje glavne podružnice u Za
grebu (Hrvatska i Slavonija, Bosna — banjalučka i bihaćska 
oblast — Dalmacija i Međumurje). Ova podela nije najsrećnija 
i ne bi mogla izdržati kritike; ali je ona predviđena kao privre
mena i napomenuti moramo, da se u toku 1931. godine pristupa 
osnivanju filiala u Ljubljani i Sarajevu i raznih ispostava, kako 
je to u ostalom zakonom predviđeno. U pogledu kreditne poli
tike verovatno se neće mnogo promeniti — dokle bude u va
ženju utvrđeni ključ — ali će se administrativno poslovanje moći 
u mnogome uprostiti i ubrzati.

Kreditiranje se vrši analogno onome kod Narodne banke. 
Pri tome se Zanatska banka služi cenzorskim odborima for
miranim od zanatlija. U 1930. godini bilo ih je 291, ili za 11 
više no u 1929. godini. Preko tih odbora prošlo je u 1930. go
dini svega 6867 molbi u iznosu od 128.74 miliona, a od toga je 
u principu bilo odobreno 6082 molbi u visini od 88.88 miliona 
dinara.

Iz sledeće tablice, upoređenja glavnih pozicija bančine ak
tive, vidi se između ostalog i kretanje plasmana u toku posled- 
njih tri godina:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Gotovina 220 969 1.061 2.934
Hartije od vredn. — — 750 1.500
Menice 27.914 56.920 68.578 80.205
Tekući računi:

Zanat, zadruga 8.203 9.542 13.355 16.997
ostali tek. rač. — 2.580 2.531 5.705

Ukupno 8.203 12.122 15.886 22.702
Zajmovi na zalogu hartija

od vrednosti 901 1.787 1.721 1.126
Inventar 585 592 568 636
Vrednost rezerv. fonda — 434 426 426
Razna aktiva 541 185 186 287
Prenosne pozicije 15.322 24.412 34,277 49.500
Zbir kredit, plasmana 37.018 70.829 86.185 104.033

Plasman bančin je u 1930. godini porastao prema 1929. 
godini za 21% odnosno za 17.85 miliona, a prema 1927. godini 
iznosi 181% ili 66.6 miliona dinara. Kod meničnih kredita porast 
iznosi 12 miliona na 80.2 miliona dinara, a kod tekućih računa 
za nepunih 7 miliona dinara; zajmovi na zaloge hartija od vred
nosti za 600 hiljada su manji od prošle godine, a iznose 1.13 mi
liona dinara.

Raspored tog plasmana u 1930. godini po ključu i po
krajinama bio je sledeći (u hiljadama dinara):
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1929. 1928.

Srbija 59.066 66.40 48.176 46.17 49.38 53.30
Južna Srbija 5.018 5.64 15.486 14.82 13.38 13.05
Crna Gora 747 0.84 4.331 4.13 4.40 4.00
Hrvatska i Slavonija 8.158 9.17 14.552 13.92 12.35 9.80
Slovenačka 2.498 2.81 188 0.18 0.20 0.25
Bosna i Hercegov. 5.096 5.74 9.799 9.38 9.84 11.00
Vojvodina i Srem 7.314 8.22 10.544 10.09 8.64 7.00
Dalmacija 1.050 1.18 1.363 1.31 1.81 1.60

Ukupno 88.948 100 104.440 100 100 100
Pada u oči, da je iznos u 1930. godini iskorišćenog kre

dita veći od po ključu odobrenog; to dolazi otuda, što se po 
ključu uplate akcija deli kredit jedino iz uplaćene glavnice i 
odobrenog reeskontnog kredita kod Narodne banke (63,948.000 
plus 25,000.000 je 88.94 miliona). U koliko je iscrpljen kredit 
veći, to je iz uloga, koji pritiću Zanatskoj banci od strane pri
vatnika, po odbitku neiskorišćenog reeskontnog kredita kod Na
rodne banke.

Možemo dakle konstatovati, da je iskorišćenje kredita, 
koji je prema ključu pripadao pojedinoj pokrajini, bilo sledeće: 
Srbija je iskoristila znatno manje; iz procentualnog iskoriščenja 
za ranije godine primečujemo stalno opadanje: od 53.3% u 1928. 
godini na 46.17% u 1930. godini; Južna Srbija je iskoristila sko
ro troduplo, prema ranijim godinama opažamo stalno povećanje 
—• od 13.05% na 14.82%; Crna Gora je iskoristila pet puta više, 
ali je prema 1929. godini u malom opadanju; Hrvatska, Slavonija 
i Međumurje iskoriščuju znatno više, a također ima porast prema
1929. godini; Slovenačka je iskoristila manje, jedva 188 hiljada 
a prema 1928. godini iskorišćenje je smanjeno od 0.25% na
0.18%. Biće interesantno vi'deti, u koliko će se ova relacija pro- 
meniti nakon osnivanja filiale u Ljubljani. Vojvodina i Srem isko
ristili su više no ranijih godina a u Dalmaciji nema znatnih 
promena.

iProsečan iznos eskontovane menice je 7132 dinara.
Menice, koje se krajem 1930. godine nalaze u portfelju, 

svega 11.167 komada u iznosu od 80.61 milion dinara, po svojoj 
visini podeljene su ovako: do 2500 dinara ima ih 3226, do 5 
hiljada 3388 komada i do 10.000 dinara 2531; iz svega izlazi



da dominiraju krediti dati malim ljudima. Svi krediti preko
10.000 dinara ne iznose ni 18% od broja eskontovanih menica.

Protest menica je prema prošloj godini, uprkos pove
ćanju eskonta naročito kod beogradske centrale u znatnom opa
danju. U 1929. godini protestvovano je bilo u centrali 14.80% 
od ukupnog eskonta, a u 1930. godini taj se je odnos popravio 
i iznosi svega 8.15%; kod zagrebačke podružnice taj je odnos 
opao od 3.80% u 1929. na 2.75% u 1930. godini. Razlog leži u 
sve tačnijem odgovaranju meničnih obaveza naših zanatlija a 
i u propisima novog meničnog zajcona, koji za pi'otest ostavlja 
tri, mesto ranije 2 dana. U sudsku naplatu dato je u 1930. go
dini 310 menica od 1.46 miliona dinara, od čega je u toku godine 
naplaćeno 173 komada od 882 hiljade dinara, a nenaplaćeno je 
ostalo 205 komada u visini od 891 hiljadu dinara.

Pozicija hartija od vrednosti iskazana je tek u 1929. i 
1930. godini. Prema 1929. godini porasla je za 100% zbog upla
te poslednjih rata akcija Privilegovane agrarne banke. Drugih 
hartija od vrednosti Zanatska banka nema.

Rezultat rada bančinog pakazuje donja tablica upore-
đaja glavnih pozicija računa gubitka i dobitka za poslednje če-
tiri godine.

Rashodi 1927. 1928. 1929. 
u hiljadama dinara

1930.

Troškovi 1.199 1.469 1.584 3.308
Kamata * 142 1.497 949 1.466
Provizija 11 2 13 13
Otpisi 47 206 605 519
Čista dobit 136 1.235 2.557 3.976

Prihodi
Prenos dobiti _ 81 67
Kamata 1.455 4.901 7.083 8.660
Provizije 3 16 24 34
Prihod hart, od vred. — — — 49
Razni prihodi 83 210 391 542
Bruto dobit 1.537 5.129 7.581 9.352

Bruto dobit je prema 1929. godini u znatnom porastu; 
za preko 1.77 miliona na 9.35 miliona dinara. To povećanje do
lazi pre svega od prihoda od kam ata, koje su prema pretprošloj 
godini za 1.6 miliona veće, a iznose 8.66 miliona; seni toga su 
porasli „razni prihodi” za 150 hiljada dinara, provizije za 10 hi
ljada a prihod od hartija od vrednosti, (dividenda od 1.5 miliona 
dinara nominale akcija Privilegovane agrarne banke) iskazani su 
sa 49 hiljada dinara. U bančinim rashodima primečujemo znatno 
povišenje: troškovi su porasli za preko 100% na 3.3 miliona di
nara, otpisi su manji, provizije nepromenjene a rashodi po ka
matama veći su za 570 hiljada dinara. Čista je dobit rekordna: 
za 1.42 miliona je veća od prošle godine, iskazana je sa 3.97 mi
liona dinara, što dozvoljava isplatu dividende od 14 dinara po 
akciji.

U upravnom odboru se nalaze:
Pretsednik: Milan J. Stojanović, Beograd; potpredsednici: 

Mihajlo Stojadinović, Beograd i Milan Ramušćak, Zagreb; čla
novi: Albert Firt, Beograd; Aranđel Stanković, Skoplje; Vlada 
Vacić, Beograd; -j- Voja St. Janković, Beograd; Dragi Petković, 
Ćuprija; Dušan Marić, Sarajevo; Dušan Živojinović, Požarevac; 
Engelbert Franketi, Ljubljana; Života Lazarević, Beograd; Ja
kov Simjanović, Beograd; Krsta Ginović, Beograd; Ljubisav 
Vujović, Kragujevac; Milan Abramović, Novi Sad; Nikola Ko- 
ljević, Banjaluka; Pavao Virić, Vinkovci; Slavko Lozančić, Ve
lika Kikinda i Stojadin Anđelković, Beograd.

Nadzorni odbor: pretsednik: Dušan Šajnović, potpredsed- 
nik: Mihajlo Cocić, članovi: Dragiša Stojadinović, Beograd; Du
šan Stojadinović, Beograd; Dragoljub Milošević, Beograd. Glav
ni direktor: Milan Dragić.

ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА — ЉУБЉАНА.*)

У инструктивном и веома опширном извештају За- 
дружне господарске банке о привредним приликама као и
о банчином раду у 1930. .години, објављена je између оста- 
лог и једна карактеристична и важна констатација, наиме, 
да je у току прошле године нарочито словеначки сељак у 
издашној мери осећао благодат и користи задругарства, 
које се je повољно развијало. Подвлачи се, да су нарочито 
кредитне задруге показивале леп напредак. A стално уса- 
вршавање осталих задружних организација као: за унов- 
чење сељачких производа, нарочито прераде млека и др- 
вета, као и оне за унапређење сточарства и прераду сто- 
чарских производа, воћа, поврћарства, електрификације и 
т. д. имало je за последицу, да je Словенија, која има као 
што je познато, најмодерније задругарство у нашој држави, 
у току 1930. године у привредном погледу најбоље прошла.

Често се појављује мишљење, да je Задружна госпо- 
дарска банка матица словеначког задругарства. To je по- 
грешно. Претежна већина словеначких задруга je органи- 
зирана и учлањена у Задружној звези —• која je њихова 
права матица, док je Задружна господарска банка, (која 
je уосталом акционарско друштво), њихова врхона, кровна 
финансиска установа, њихова новчана централа. У томе 
циљу и са том' задаћом она je основана 1920. године, a за- 
друге, инкорпориране у Задружној звези, њезини су акци- 
онари (сама Задружна звеза je приликом оснивања уписала 
75% главнице).

Задружна господарска банка je једини словеначки 
новчани завод основан после рата, који je успео да се у ре- 
лативно кратко време подигне у ред наших водећих банака. 
И ако са малом главницом (12 милиона динара) она закљу- 
чује десету годину свог постојања са билансном сумом од 
скоро 550 милиона динара — чиме постаје друга од трију 
највећих љубљанских банака.

Приликом проучавања њезиног биланса намеће нам 
се упоређење са Кредитним заводом за трговину и инду- 
стрију у Љубљани, a нарочито у погледу банчине пасиве; 
главница je иста, a однос туђих сретстава према сопственим 
такође. Тако исто се може казати, да je састав главног из^ 
вора туђих сретстава код оба завода тако рећи сконцентри- 
сан у једној руци: код Кред. завода главни je повериоц Кре- 
дитаншталт у Бечу a код Задружне господарске банке 
словеначке задруге, учлањене у Задружној звези, које су до 
крајности дисциплиноване. Ипак je разлика и значење оба 
завода фундаментална ; она се види из њихове активе, и no 
томе, да je Кредитни завод пословна банка, која ради са 
претежно иностраиим сретствима, a Задружна господарска 
банка типична депозитна установа, која располаже са ис- 
кључво домаћим, народним сретствима. Један као и други 
завод имају свој ванредан полет последњих година да за- 
хвале специфичним условима постојања и развића.

Према кретању билаисних позиција Задружне госпо- 
дарске банке које објављујемо у доњој таблици (за послед- 
ње четири године) види се, да њезин пословни волумен у 
1930. години не носи никакве знакове привредне депресије. 
Ту појаву налазимо у осталом и код свих водећих слове- 
начких банака — што потврђује раније изнешено, да je Сло- 
веначка у прошлој години врло добро прошла —- много боље 
но све наше остале провинције. При томе пак вреди под- 
вући, да je у погледу напретка Задружна господарска банка 
у 1930. години ипак однела рекорд —- и међ словеначким 
заводима.

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања“ од 22. марта 1930. године, број 12. 
страна 53; у 1298. години у 36. броју од 12. октобра 1929. 
године страна 592.
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Актива 1927. г. 19288. г. 1929. h i 930 г.

Г отовина 16.974
у хиљадама 

18.547
динара
29Л94 30.577

Валуте и девизе 3.744 1.725 3.706 3.130
Менице 51.107 68.518 92.475 96.369
Хартије од вредн. 9.617 28.141 20.972 34.597
Дужници 253.184 275.450 336.995 372.928
Инвентар 859 697 542 384
Непокретности 6.058 5.972 5.840 5.662

Пасива
Г лавница 12.000 12.000 12.000 12.000
Резервни фонд 3.243 3.740 4.019 4.192
Пензиони фонд 753 .853 853 1.020
Улози на штедшу 79.009 81.950 93.904 109.617
Улози no тек. рач. 132.498 192.709 221.673 253.570
Повериоци — новчани 

заводи ------ 6.349 11.460 21.572
Остали повериоци 111.572 100.026 140.817 137.721
Чиста добит 1.326 1.420 1.440 1.829
Збир билансе 341.044 399.089 490.025 543.648

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камате —-— 31.749 35.686
Плате и додатци 4.389 4.971 5.146 5.634
Управни трошкови 1.950 1.554 1.398 1.633
Порези и прирези 1.065 667 366 602
Отписи 291 285 287 290
Добит 1.326 1.434 1.456 1.830

Приходи
Пренос добити 16 14 6 25
Камате * 3.335 3.755 34.654 39.535
Принос хартија од

вредности ------ ------ - 2.799
Принос неложретности ------ ------ ------ 348
Банчини послови,

провизије 5.671 5.144 5.743 2.968
Збир прихода и

расхода 9.022 8.913 40.404 45.675
Дивиденда 9% 9% 9% 9%

Билансна сума Задружне господарске банке порасла 
je у последњој години са 53.6 милиона динара на 543.6 ми- 
лиона, a  њезин невероватно нагао полет најбоље илустрира 
упоређење ca 1927. годином: из њега видимо, да je  билансна 
сума у току последњих четири година порасла за лреко 200 
милиона динара. To je чак и за словеначке прилике веома 
много.

Туђа сретства, којима банка располаже, достигла су 
у прошлој години 522 милиона динара — a према 1929. го- 
дини порасла су за скоро 55 милиона, дакле за мало више 
но што je порасла укупна пасива. Ако упоређујемо пораст 
за последње четири године, онда видимо, да су за исти из- 
нос, за који je порасла сума билансе, наиме за 200 милиона, 
порасла и туђа сретства, којима банка располаже. Банчина 
пасива, у висини од 543.6 милиона динара подељена je 1930. 
године на следеће позиције: 12 милиона износи главница; 
банчини резервни фондови 4.19 милиона (a према 1929. го- 
дини већи су за 173 хиљаде динара). Пензиони фонд износи
1.02 милиона динара.

Улози на штедњу исказани су са 109.62 милиона ди- 
лара; према 1929. години порасли су за 15.7 милиона динара 
односно за 16.6%. Овако велики износ улога на штедњу 
управо изненађује, јер се код Задружне господарске банке 
не би могло очекивати ■ толиких улога на књижице. Ha то 
смо чињеницу већ једном указали. Морамо имати у виду, 
да je она банка главног дела словеначког задругарства и 
према томе заправо не може и несме правити конкуренције 
појединим задругама у погледу прикупљања уложака. Уло- 
шци ситних људи, нарочито сеоског живља, морају се кон-

Центри^ати код разних задруга. A Té задруге долЗзе и пла- 
сирају своје вишкове у виду текућих рачуна код Задружне 
господарске банке. Због тога вреди нарочито подвући, да 
тк улози на штедњу не долазе из словеначк-их села — од 
задругара —• већ пре свега и скоро искључиво од варошких 
штедиша. Ha ту je чињеницу Задружна господарска банка 
веома горда — с пуно разлога. A сем тога може се прег- 
поставити, да су и њезине филијале ван Словеније у по- 
гледу прикупљања уложака веома активне, и адо то баш 
није њихова главна задаћа.

Банка билансира своја страна еретства веома де- 
таљно и прегледно: дели их на улоге и на повериоце. Улози 
опет су подељени на улоге на штедњу и улоге no текућим 
рачунима. Ови последњи износе у 1930. години 253.57 ми- 
лиона динара; то су улози словеначких задруга. Они чине 
пословну базу Задружне господарске банке; они су у ствари 
били повод за њезино оснивање; шихова концентрација у 
једној снажној руци невероватно je унапредила и разгранала 
задружни покрет —  и у њима лежи снага словеначког за- 
другарства. Према прошлој години ти су улози порасли за 
32 милиона односно 14.4%. Према лретходним годинама, 
ова позиција показује највећи пораст; у 1927. години изно- 
сили су још 132.5 милиона, што значи, да су за три године 
псрасли за преко 121 милион динара.

Други извор страних сретстава су повериоци. И они 
су врло правилно и целисходно подељени у пов^риоце —  
новчане заводи и остале повериоце. Кредити новчаних за- 
вода износе крајем 1930. године 21.57 милиона a према 1929. 
години већи су за 10 милиона динара. Године 1927. још нису 
засебно исказани; 1928. године износе 6.3 милиона a 1929. 
године 11.5 милиона. Остали повериоци, међ којима се ве- 
роватно налазе лредузећа, која припадају концерну Задру- 
жне господарске банке и сви пословни пријатељи, који се 
служе њезиним банкарским услугама, износе 137.7 милиона 
динара. Према 1929. години смањени су за 3 милиона ди- 
нара. Ова je позиција била рекордна у 1929. години, са 149.8 
дшлиона, кад je према 1928. години порасла за скоро 41 м«- 
лион динара. Томе концерну Задружне господароке банке 
припада више мањих локалних новчаних завода, једно оси- 
гуравајуће друштво и више разних индустријских преду- 
зећа, која су сва веома просперна и активна, што им омо- 
гућава, да подржавају велике готовине код свог новчаног 
завода.

Однос сопствених сретстава (17 милиона) према ту- 
ђим (523 милиона) je као 1:31, али то у овом случају не 
значи много, кад се има у виду нарочити састав и порекло 
већине страних сретстава; због тог односа ни питање евен- 
туалног повиишња главнице није су.више интересантно ни 
актуелно.

Пласман свих сретстава (сопствених и туђих) нам 
показује банчина актива: далеко највећа позидија су. дуж- 
ници, који крајем 1930. године достижу 373 милиона динара. 
To су кредити дати задругама, чланицама Задружне звезе. 
Ha основу ове позиције тек се правилно може оценити зна- 
чење и улога Задружне господарске банке, која показује, 
да je она збиља и у правом смислу речи — банка задруга. 
Према прошлој години ти су кредити порасли за 33 мили- 
она; највећи пораст имали смо 1929. године, кад je према
1928. години износио завидну дифру од 62 милиона динара. 
За последње три године порасли су за 120 милиона, одно- 
сно за исти износ, за колико су порасли и улози задруга 
no текућим рачунима. Од укупне цифре дужника отпада у 
1930. години на новчане заводе 43.44 милиона a 329.48 ми- 
лиона на остале дужнике.

Друга највећа позиција су менични кредити, који су 
према 1929. години порасли за непуна 4 милиона и који из- 
носе 90.4 милиона динара. У тој позицији мора да имају 
највеће учешће филијале Задружне господарске банке ван
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Словеније, пре свега у Војводини, пошто знамо, да у Сло- 
веначкој меница као кредитни инструмент није тако уоби- 
чајена но у другим нашим провинцијама.

Пласман у хартијама од вредности je исказан са 34.6 
милиона динара; према ранијој години већи je за 13.5 мили- 
она, што у главноме отпада на куповину домаћих држав- 
них хартија од вредности, ripe свега доларских папира. И 
ова je позиција у билансу специфицирана на приватне и др- 
жавне хартије од вредности. Последње износе 31.6 милиона 
односно 92% укупног портфеља, a хартије приватних пре- 
дузећа 2.97 милиона динара. Непокретности банчине билан- 
сиране су после отписа са 5.66 милиона (банчине палате у 
Љубљани, Марибору и Сплиту, као и једна вишеспратна 
кућа за становања) a оне претстављају много већу реалну 
вредност. У тој позицији налазе се знатне тихе резерве бан- 
чине. Готовина (благајне, жиро-рачун код Народне банке 
и Поштанске штедионице) као и девизе и валуте износе кра- 
јем 1930. године 33.6 милиона динара.

Ликвидитет Задружне господарске банке je више но 
одличан. Управа банчина подвлачи у сво-ме извештају, да 
претстављају готовина, девизе и валуте, државне хар- 
тије од вредности, менични портфељ као и a виста потра- 
живања код банака око 295.1 милион динара, што чини 
преко 40% свих туђих сретстава. Укупан обрт банчин je 
у последњој години порастао за преко 12%.

Ha крају свог извештаја управа подвлачи, да je 
укупан донос банчиног напора улркос интензивирању 
пословања и повећања промета нешто мањи но ранијих го- 
дина. Ова je констатација у толико интересантнија, што се 
ока из рачуна губитка и добитка нипошто не може приме- 
тити. Ha против; видимо, да je бруто добит за 5,2 милиона 
динара већа но 1929. године (a износи 45,67 милиона ди- 
нара). Са ранијим годинама не може се упоредити, јер се 
раније практиковало књижење само салда камата; међутим, 
та je пракса у 1929. години напушетна, што je веома 
похвално.

Видимо даље, да су расходи no каматама у 1930. го- 
дини према 1929. години порасли од 31.75 милиона на 35.68 
милиона a да су паралелно томе порасли и приходи од ка- 
мата од 34.65 милиона на 39.53 милиона динара. Ова ре- 
лативно мала маржа има своје образложење у томе, да се 
Задружна господарска банка стриктно придржава своје при- 
марне и најважније задаће, наиме, да настоји, да своје за- 
друге снабдева што јефтинијим кредитима.

Чиста je добит исказана у 1930. години са 1.83 ми- 
лиона динара — за 374 хиљада више но 1929. године. По- 
дељена je на следећи наћин: 5%. (91.484 динара) дотирано 
je резервном фонду, 8% (1.080.000) je дато на име 9% ди- 
виденде, 10%, уоравном и надзорном одбору, 150 хиљада до- 
тирано je пенсионом фонду a 44.384 динара пренето je на 
нови рачун.

Дивидендна политика Задружне господарске банке je 
у току последњих десет година била оваква : 1920. и 1921. 
године плаћано je 19%; од 1922. до 1924. године 12%; затим 
долази смањење у 1925. г-одини на 8%. У свим наредним. го- 
динама дивиденда се стабилизирала на 9%, колико се плаћа 
к за 1930. годину.

Акције Задружне господарске банке не котирају на 
берзи; у колико се појављују у слободном промету, a  то je 
веома ретко, тражња je увек веома велика.

Управни одбор Задружне господарске банке састављен 
je из следеће гооподе: Председник: Др. Јакоб Мохорић, 
Љубљана. I. подпредседник: Др. Јосип Басај, Љубљана. II. под- 
председник: Др. Јосип Дермастиа, Љубљана. Др. Антон Бре- 
цељ, Љубљана. Франц Храстељ, ОДарибор. Јанко Јован, Љу- 
бљана. Иван Забрет, Бобовек. ; a Равнатељство Централе: 
Др. Иван Слокар, генерални директор, Кристијан Диц, 
Франц Гогала, Др. Јошко Јанеж, директор.

„SRBIJA” PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE U 
BEOGRADU — BEOGRAD*)

Osiguravajuća društva se poslednjih godina, počev. sa
1926. godinom, ne mogu da pohvale.

U preciznom i veoma lapidarnom izveštaju „Srbije”, pr
vog srpskog društva za osiguranje u Beogradu, koje je bilo 
osnovano još 1905. godine (dakle pre 25 godina) izneseno je 
veoma pravilno gledište, da se to teško, neredovno stanje, koje 
već godinama viada, ne može objasniti uobičajenom frazom 
„privredne krize” ; uzroci leže mnogo dublje; da napomeriemo 
nekoliko od njih: konkurencija ne bira sretstva, pa čak i putem 
pođtarifiranja otežava posao solidnim preduzećima. Premijska 
stopa ne srne biti proizvod samovolje osigurača, kao što je to 
često slučaj, već mora da bude produkat kalkulacije rizika. Sem 
toga postoji kod nas i neravna konkurencija sa stranim predu
zećima, koja imaju mogućnost sklapanja osiguranja u stranoj 
valuti, što se uvek još praktikuie i ako je zakonski zabranjeno. 
U tome pogledu naša domaća osiguravajuća društva ' nestrp
ljivo očekuju novi zakon o osiguravajućem poslu kao i zakon
sku stabilizaciju dinara.

I postojeća privredna kriza otežava posao u toliko, što se 
premije, naročito kod života, neredovno uplaćuju, polise otkup
ljuju a nova osiguranja, u životu kao i u elementari!, u sve ma
njoj se meri zaključuju.

Takve su prilike iziskivale, da skoro sva naša osigurava
juća društva sprovedu internu reorganizaciju, odnosno poslovnu 
preorijentaciju.

„Srbija” je u tom srećnom položaju, da je ušla u 1930. 
godinu sa skoro potpuno izvršenom reorganizacijom, kojom je 
bila započela 1928. godine. Zbog toga je i bila u stanju, da za 
1930. godinu postavi devizu: povećati obim poslova uzimajući u 
obzir sve potrebne mere predostrožnosti.

iKoliko je ona u tome nastojanju uspela, pokazuje nam 
sledeća tablica kretanja društvenih poslova:

1927. 1928. 1929. 1930.
u milionima dinara

Odelenje života 29.1 32.1 32.0 47.2
Odelenje požara 2149.3 2251.6 2466.9 2690.1
Odelenje nesr. slučaj. 4.5 4.9 19,5 30.1
Uzgredne grane 57.3 97.6 60.6 218.4

Ukupno 2240.2 2386.2 2579.0 2985.8
Povećanje iznosa polisa je dakle više no očigledno; prema

1927. godini iznosi 745.6 miliona dinara, a prema poslednjoj go
dini čitavih 407 miliona odnosno za 16%. Sve su grane u 
porastu: odelenje života je prema 1929. godini, u kojoj je prema 
ranijoj godini ostalo stacionarno, poraslo za 15 milona na 47.2 
miliona dinara, odnosno 47%. Odelenje požara pokazuje višak od 
223.2 miliona dinara, odnosno 9% prema portfelju 1929. godine; 
otsek nesrećnih slučajeva povećan je za 54% a sporedne grane 
osiguranja, naime lom stakla, provalne krađe i autokaska pove
ćane se za čitavih 260% ili 157.8 miliona dinara. U pogledu 
transportnog osiguranja ukupan iznos polisa nije označen; ali 

! se u izveštaju napominje, da je zbog pada cena zemaljskim pro
izvodima, koji sačinjavaju pretežni deo transportnog osiguranja 
bilo za preko 800.000 dinara manje premija no u 1929. godini.

Ostale grane osiguranja, kojim se je „Srbija” još 1929. 
godine bavila, naime zakonska dužnost jemstva i narodno osi
guranje napuštene su u 1930. godini.

I. Račun gubitka i dobitka.
Prihodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Prenos dobiti iz ran. god. 26 92 11 113
Premije 3.817 4.288 8.518 4.389

*) Za 1929. god. b-ilans je analiziran u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 8. novembra 1930. godine, broj 45.,strana 197.; 
a za 1928. godinu u broju 10. od 13. aprila 1929. godine, stra
na 151,



m
Rezer. i prenosna pre- t

mija iz ran. god. 7 9.104 10.173 15.604 !
Rezervna šteta 866 899 844 682 i
Kamata 1.346 1.356 1.717 1.843
Prihodi od nepokret. 2.130 1.747 2.304 2.416
Dažbine 996 1.080 1.102 1.191
Razno 102 23 493 19

^Rashodi
Štete 1.487 1.301 1.525 841
Isplate đoživelih osigur 475 389 385 334
Otkupljene polise 186 193 279 289
Penzije po tarifi IX i X 12 7 3 4
Posmrtnina 1 1 — —
Vraćene premije 13 3 18 4
Rezerva za isplatu štete 427 843 682 269
Rezer. i prenos. prem. 1.451 10.172 15.627 16.139
Kamata 132 167 82 97
Režiski troškovi 3.390 3.701 3.507 4.303
Otpis nameštaja — 25 14 78
Dotacije — 136 204 714
Cista dobit —-1.718 1.948 2.836 2.954
Zbir rashoda ili prih. 9.296 18.892 25.167 26.258

U oči pada pre svega kretanje naplaćenih premija. One 
iznose 4.39 miliona dinara. Napominjemo, da su to neto-premije, 
dakle po odbitku udela reosigurača. Prema 1929. godini, -u kojoj 
su iznosili 8.52 miliona dinara, manje su dakle za 4.13 miliona 
ili skoro za polovinu. To svakako traži objašnjenja. Ako ba
cimo pogled na kretanje neto premija po pojedinim granama, 
onda vidimo, da su sve u porastu prema pretprošloj godini — 
sem već pomenute grane transporta i života. Iz prve tablice, u 
kojoj su objavljene cifre osiguranih iznosa, uprkos tome vidimo, 
da je odelenje života poraslo za 47%. Da je iznos ovogodišnjih 
premija manji no u 1929. godini potiče otuda, što je višak 
ukupnih životnih premija u 1929. godini pretstavljao dru
štveno indirektno poslovanje obavljeno tokom nekolikih po
slednjih godina a koje je u 1930. godini okončano.

Ukupno je na ime premija uplaćeno, dakle bruto, 9,39 mi
liona dinara, što znači, (neto-premije iznose 4.39 miliona dinara) 
da je čitavih 53.3% odobreno reosiguraću a da je samo 46.7% 
preuzeto za sopstven račun. To je znak naročite predostrožnosti.

Rezervna i prenosna premija povećana je za preko 5.5 
miliona na 15.6 miliona dinara. Prenosna premija je onaj pre
mijski deo, koji, kako se premija plaća u napred, ipak ekonomski 
ne pripada dotičnoj već idućoj godini. Zbog toga se tehnički 
odnosno knjiženje sprovodi na taj način, da se u svakoj godini 
unese u „Dobitak” prenosne premije iz prethodne godine, a u 
„Gubitak" prenosne premije za dotičnu godinu. Rezervna premija 
je međutim čisto matematička vrednost. To je zbir suma koje 
se svake godine izdvajaju iz premija sa namerom, da pomoću 
njih društvo udovolji svojim obavezama iz ugovora o osiguranju. 
Mi smo prilikom ranijih analiza osiguravajućih društava podvu
kli, da je naziv „rezerva" pogrešan, jer rezerva pretstavlja čistu 
društvenu imovinu, a rezervna premija nije čista društvena imo
vina, već „dug” društva prema osiguranicima. Rezervna šteta u 
aktivi pretstavlja iznose ušteđene na efektivnim štetama. 1930. 
godine iskazane su sa 682 hiljade dinara prema 844 hiljade u
1929. godini.

Prihodi od kam ata su u porastu prema 1927. godini, što 
dokazuje da „Srbija” svoja sretstva, uprkos opšteg opadanja ka
matne stope veoma lukrativno plasira. U 1930. godini ti prihodi 
dostižu 1.84 miliona, od čega otpada 1.01 milion na kamatu 
od uloga kod novčanih zavoda, 472 hiljade na kamatu rezervnih 
premija života, 26.5 hiljada na prihod od hartija od vrednosti a 
94 hiljada na kamatu po zajmovima, pre svega lombard sop
stvenih polisa. Porast pokazuju također prihodi od nepokret
nosti, (uprkos sniženih kirija) za preko 110 hiljada prema 1929. 
godini, na 2.42 miliona dinara.

Dažbine, koje pretstavljaju dodatak na premije (kao po

kriće visokih troškova oko zaključenja ugovorä o osiguranju) sU 
u 1930. godini porasle zà 90 hiljada na 1.19 miliona dinara.

U rashodima „računa gubitka i dobitka” padaju u oči ispla
ćene štete. One iskazuju u 1930. g., rekordnoj po volumen osi
guravajućih poslova, najmanju cifru. To je đejstvo reorganiza
cije poslovne politike s jedne strane, a s druge strane reosigura
nja. One iznose 841 hiljadu dinara, a prema prošloj godini ma
nje su za 684 hiljade. Kako je u 1930. godini prijavljeno svega 
šteta za 2,1 milion dinara, od čega je otpalo na „Srbiju" svega 
841 hiljada, to znači, da je od prijavljenih šteta snosila samo 
40%, dok je reosigurać imao da preuzme ostalih 60%. Isplate 
đoživelih osiguranja su u posleđnjim godinama u postepenom 
opadanju i prema 1927. godini smanjile su se od 475 hiljada na 
334 hiljade u 1930. godini. Na suprot tome je pak iznos otkup
ljenih polisa u povećanju, što je u ostalom jedna opšta pojava. 
Prema 1927. godini ova je pozicija porasla od 186 hiljada na 
290 hiljada u 1930. godini. Najveći je porast bio od 1928. na
1929. godinu, za 86 hiljada, dok je u 1930. godini iznosio sam o
lo hiljada dinara. Rezerva za isplatu šteta u rashodima, pretstav
lja iznose koji su rezervisani za već prijavljene štete, ali koji iz 
ma kojih tehničkih ili pravnih razloga nisu došli do isplate do 
kraja 1930. godine. Iskazana je sa 269 hiljada dinara, prema 682 
hiljade u pretprošloj godini.. Rezervna i prenosna premija u 
rashodima pretstavlja dotaciju za 1930. godinu; iskazana je sa 
16.14 miliona dinara.

Režijski troškovi su prema ranijoj godini porasli za 800 
hiljada dinara na 4.3 miliona dinara. Taj porast, naročito u po
gledu akvizicije bio je neiz'oežan, pošto je „Srbija” u 1930. go
dini punom parom nastojala, da poveća obim svojih poslova. 
Otpis nam eštaja je porastao u 1930. godini za 78 hiljada dinara, 
a dotacije fondovima povećane su u poslednjoj godini za preko 
500 hiljada na 714 hiljada dinara.

Interesantnu nam sliku pruža kretanje poslova po po
jedinim godinama:

A) Osiguranje protiv požara
Godina Premije šte te  Štete u % Dažbine šte te  u %

premija prem. i daž.
u hiljadama dinara

1927 2.114 857 40.6 918 28.3
1928 2.294 859 37.5 947 26.5
1929 2.268 826 36.5 1.011 25.2
1930. 2.313 538 23.2 1.054 15.9

Vidimo, da su u 1930. godini neto-premije u porastu, za 
45 hiljada dinara, dok su štete u snažnom smanjenju; pada u 
oči, da se odnos šteta prema premijama svake godine pobolj
šava, a naročito u poslednjoj godini, u kojoj iznosi 23.2%. Ako 
premijama dodamo još i dažbine, onda izlazi, da su štete u 1930. 
godini iznosile 15.9% od premija. To je po preduzeće veoma po
voljan i zdrav odnos.

U pogledu reosiguranja dobijamo sledeću sliku:

Godina Ukupne prdniije čiste premije U % uktip.

1927 4.812
u hiljadama dinara 

2.114

prem.

43.9
1928 5.773 2.294 39.7
1929 5.106 2.268 44.4
1930 5.181 2.313 41.7
Godina Ukopne štete čiste štete U % od

1927 2.528 857
tikup. šteta

33.9
1928 2.184. 859 39.3
1929 3.455 826 23.9
1930 1.109 538 48.5

Učešće reosigurača bazira na osnovu naročitih ugovora 
koji su, izgleda, u poslednjoj godini bili promenjeni, pre svega 
u pogledu šteta. Dok je kod premija udeo reosigurača ostao 
skoro nepromenjen, odnosno malo se povećao, dotle je kod



Štedionica savske banovine u Zagreb«
Račun, izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

AJstiva Pasiva

Dinara Dinara
Blagajna 1,672.675-9! Pričuve 380.000'—
Mjenice ; Mirovinska zaklada 75.000'—

a) zadružne i savezne 12,704.155'— Ulošci 29,038.856'87
b) ostale 557.315’-— Dopisnici vjerovnici!:

Dopisnici dužnici a) kr. banska uprava 48,013.630’—
a) Nar. banka i Poštan. šted. 540.543'55 b) ustanove pod banov, nadzorom 8,592.040 -
b) ulošci kod novč. zavoda 54,116.950'— c) općine 140.430'—
c) kr. banska uprava 4,245 720’- d) banke i novčani zavodi 739.430'-

1 d) ustanove pod ban. nadzorom 680.380'— g) zadruge 8.000'—
e) zadružni savezi 574.050’—- hj zadružni savezi 104.900'—
f) banke i štedionice 397.945'— e) privatnici 3,252.975'—
gì zadruge 488.600'— fj razno 3,132.560-82
h) općine, gradovi, zemlj. zajednice 1,736.870'— Prelazni račun u razmjeri 104.557-26
i) privatnici i razno 882.727 — Dobitak 752.412*51

Prosvjedovane mjenice 633.485-67
Zajmovi općinama i gradovima 14,716.828-60
Inventar 103.690'=-
Prelazni račun u razmjeri 282.85a°73

Ukupno 94,334.792'46 Ukupno 94,334.792-46

Маешп. gubitka i dobitka na  dan 31, dee- 1930, god.

Eastiođi Prihodi

ч ,  r-i Dinara Dinara
■ Kamati uložaka na knjižice 1,400.765‘39 Kamati eskompta 1,109.377'98
i Kamati uložaka na tek, računima Kamati dužnika 2,594,717'26

i kamati vjerovnika 1,247.973'50 Kamati amortizacionih zajmova
Kontrolna providba zadružnim općinama i gradovima 800,735-83

savezima 78.093*97
1 Upravni troškovi :

Biljegovina'i poštarina, osiguranje,
-okružna glagajna, putni troškovi,
t i f o n i  knjige i tiskanice, oglasi*
adoptacije zgrade, nagrade čla- . i  ,  ; ;■ i  . , , j  ■ : ' i .  . . .  i  1 *1 j

' novima ravnateljstva i t. d. 328 85899
Beriva 541.555'—
Porezi 121.767*72
Otpisi 20.037-50
Razne provitbe 19.366-49
Dobitak 752.412-51

Ukupno 4,510.831 '07
1

Ukupao 4,510,83!'07

N A D Z O R N I  O D B O R



Задружна господарска банка д. д. » Љубљана

Рачун изразнања на дан 31. децембра 1930. год.

И м о в и н а  Д уг

Динара Динара
Готовина: Делнишка главница 12,000.000 —

благајна 18,671.344-85 Резервни склад 4,192.021*83
жиро рачун код Нар. бан&е 10,807.681*05 Покојаински склад 1,020.368 53
рачун код Пошт. штедионице 1.098.429-02 Улози:

Валуте и девизе 3,129.911*55 улози на кшижиде 109,616.711*08
Менице 96,369.716*84 улози на текућем рачуну 253,569.910*98
Вредностни папири : Повериоци :

државни 31,623.245*50 денарни заводи 21,572.070*67
индустријски 2,973.47750 остали 137,721.257*91

Дужници : Међусобни рачуни централе
новчани заводи 43,443.845*11 и филиала 112,814.642*05
остали 329,484.494*89 Преносне позиције 2,113.244*76

Међусобни рачуни централе Неисплаћена дивиденда 12.585*-—
и филиала 112,814.642*05 Чисти добитак:

Инвентар 384.113*40 пренос добитка из 1929. год. 24.652-75
Непокретности 5,661 .600- добитак за 1930. год. 1,805.036*20
Дужеици за преузете Повераоци за преузете

гарандије 32,361.486*67 гаранције 32,361.486*67

Укупно 543,647.859 71 Укупно 543,647.859’? 1

Рачун добитка и губитжа шж дан 31. децембра 1930- год.

Раежода Пржходи

Динара Динара
Камата 35.686.485*27 Пренос добитка из 1929. год. 24.652”75
Плате и додатци 5,634.504-30 Камата 39,535.213*45
Управви трошкова 1,633.314-88 Принос хартија од вредности 2,799.421*05
Порези и прирези 601.636-07 Принос непокретности 348.111*42
Отпис инвентара и 
Добшгак

непокрет. 289.759*9!
1,829.688-95

Износ банчиних послова 2,967,990“71

Укупно 45,675.389*38 Укупно 45,675.389*38
■

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР
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šteta u 1930. godini znatno smanjen — za 24.6%. Kod premija 
je preuzeo reosigurač 58.3%, a kod šteta 51.5%. Pri tome vre- 
di podvući, da su štete u 1930. godini znatno smanjene, a na
ročito bruto štete, koje su prema 1929. godini manje za 2.34 
miliona.

B. Osiguranje života
Godina Premije šte te šte te  u % prem,

u hiljadama dinara
1927 1.354 374 27.6
1928 1.536 376 24.4
1929 5.677 173 3.05
1930 1.625 134 8.24

U vezi sa ranije istaknutom činjenicom, da je „Srbija” 
prestala sa raznim indirektnim poslovima u 1930. godini, ra
zumljivo je da su i premije znatno smanjene: od 5.67 miliona 
u 1929. godini na 1.63 miliona u 1930. godini. Ako smatramo
1929. godinu kao specialnu, a 1928. kao normalnu te je upore- 
dimo sa 1930. godinom, onda vidimo, da su premije u toj po
slednjoj godini ipak u porastu. Štete su i dalje u opadanju, na 
134 hiljade, a dostižu 8.24% od premija. Prema 1929. godini 
(specijalnoj) taj je odnos nešto pogoršan, ali je prema ranijim 
godinama, kad je iznosio 27.6 i 24.4% vanredno povoljan.

U pogledu reosiguranja ove grane dobijamo sledeću
sliku:
Godina Ukupne premije čiste premije U % ukup.

prem.
u hiljadama dinara

1927 1.935 1.354 69.9
1928 2.047 1.536 75.0
1929 7.548 5.677 75.2
1930 2.302 1.625 70.5
Godina Ukupne štete čiste štete U % od

ukup. štete
1927 403 374 90.5
1928 424 376 88.2
1929 301 173 57.4
1930 290 134 46.2

„Srbija” je dakle preuzela kod premija u poslednjoj go
dini 70.5% — a na reosigurača je otpalo 29.5%; prema ranijim 
godinama taj odnos nije mnogo promenjen. Kod šteta primeču- 
jemo znatne promene: za poslednje četiri godine udeo „Sr
bije” stalno se smanjuje, od 90.5% u 1927. godini na 46.2%, 
dok se participacija reosigurača povećava: od 10% u 1927. go
dini na 53.8% u 1930. godini. Iz toga se najbolje vidi izvršena 
reorganizacija. Isplata doživelih osiguranja, koja iznosi u po
slednjoj godini 334 hiljade dinara, ovde nije uzeta u obzir.

C) Transport
G odim  Premije š te te  š te te  u % prem.

u hiljadama dinara
1927 314 243 77.3
1928 351 45 12.8
1929 469 506 108.0
1930 301 155 51.5

Ova je grana nesrećna po svako osiguravajuća društvo
— bar u sadašnjim prilikama -- zbog čega su je mnoga društva 
već napustila. Uprkos već pomenutog smanjenja premija u 
1930. godini ipak je situacija u mnogome povoljnija no što je 
bila u 1929. godini, pošto su i štete znatno smanjene, tako, da je 
odnos šteta prema premijama ipak sveden na jednu snošljivu 
bazu. U 1929. godini one su premašile premije, a u ovoj iznose 
51.5%.

Reosiguranje je tu granu i u ovoj godini spasavalo oset- 
ljivih gubitaka:
Godina Ukupne premije čiste premije U % ukup.

prem.
u hiljadama dinara

1927 1.581 314 19.8
1928 1.605 351 21.9

1929 2.393 469 19.6
1930 1.523 301 13.1

Godina Ukupne štete čiste štete U % od
ukup. štete

1927 1747 243 13.9
1928 335 45 13.3
1929 1658 506 30.5
1930 1478 155 10.4

Kod premija je udeo reosigurača u 1930. godini povećan 
prema 1929. godini za 6.5% na 86.9% aii je on i kod šteta pove
ćao svoj udeo za 20.% na 89.6%.

D) Ostale grane: nesrećni slučajevi, lom stakla, auto- 
kaska i provalne krađe:
Godina Premije šte te  šte te  u % prem.

u hiljadama dinara
1927 33 12 36.3
1928 105 20 19.0
1929 100 19 19.0
1930 150 13 8.6

Kod svih tih sporednih grana su premije u znatnom po
rastu u 1930. godini, dok su međutim štete sve manje, tako da 
se je njihov procentualni odnos prema premijama popravio u 
toku poslednjih četiri godine od 36.3% na 8.6%. Kod svih tih 
grana najjače je razvijeno odelenje nesrećnih slučajeva, na koje 
otpada skoro 70%.

Reosiguranje izgleda ovako:
Godina Bruto-premija Neto-premija u %

u hiljadama dinara
1927. 76 33 43.4
1928 263 105 39.9
1929 210 103 49.2
1930 389 150 38.4

Godina Bruto-štete Neto-štete u %
1927 21 12 57.1
1928. 64 20 31.2
1929. 81 19 23.4
1930 26 13 50.0

Učešće reosigurača u premijama je poslednjih godina po
većano, a kod šteta smanjeno.

Čistu zaradu po pojedinim granama teško je izračunati, 
jer nam za to nedostaju potrebni detaljni podaci; ono što ipak 
možemo da sastavimo, to je slika sastava i kretanja ukupne 
dobiti. Njezini elementi su sledeći:

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Zarada na tek. osig. poslu -(- 2839 - f  7.410 4- 4.108
Zarada u rez. prem. — 842 —  5.455 ___ 535
Zarada u ner. šetet. — 54 —  162 + 183

Ukupno 1• 1.943 - f  2.117 + 3.756
Saldo kam ata -|- 673 - f  1.636 .+ 1.746
Prihodi od nepokretnosti 305 2.305 2.416
Razni prihodi i prenos dobiti 100 505 133

Uruto dobit 3.030 6.563 8.051
Rashodi

Režijski troškovi 1.436 3.508 4.304
Dotacije — 204 716
Otpisi 10 15 77

Ukupno 1.446 3.727 5.097
Cista zarada 1.584 2.836 2.954

'Zarada na osiguravajućem poslu, naime prihodi od neto- 
premija i dažbina a po odbitku šteta, posmrtnina, penzija i ot
kupljenih polisa iznose u poslednjoj godini 4.1 milion dinara. 
Manja je od one u pretprošloj godini, zbog specialnih prihoda, 
ali ipak znatno veća no u 1928. godini. Kod rezervnih i preno-



snih premija kao i nerešenih šteta pokazuje se manjak, što je u 
ostalom posledica načina knjiženja. Dobivena bruto zarada sva
ke godine je veća, u 1930. godini dostiže 8.05 miliona; odbivši 
rashode, dobijamo čistu dobit, koja u 1930. godini iznosi 2.95 
miliona dinara i koja je rekordna od postojanja „Srbije”.

H. Račun izravnanja
Aktiva 1927 1928 1929 1930

u hiljadama dinara
a) Likvidni plasman kapitala

Gotovina u kasi i na
žiro-računima 231 217 255 404

Tek. rač. kod banaka 16.994 18.638 22.097 23.982
Hartije od vrednosti 1.874 2.096 3.643 3.710

Ukupno 19.099 20.951 25.995 28.096
b) Nelikvidni plasmani kapitala

Nepokretnosti 7.081 7.991 8.346 7.992
Zajmovi na polise /82 786 939 1.210

Ukupno 7.363 8.777 9.285 9.202
c) Ostala aktiva

Inkasanti i centrala 1.422 1.152 1.049 781
Depo rez. prem. kod

drugih društava 890 1.342 1.447 1.558
Kaucije, ost. i garanc. 593 1.050 1.120 1.190
Nameštaj 1 dinar ldinar 2dinara 2đinara
Razna aktiva 1,929 .1.987 2.568 2.427

Ukupno 4.834 5.531 6.184 5.956
d) Zbir aktive 31.608 35.265 41.468 43.610

Pasiva
a) Čista imovina

Glavnica 5.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fondovi 8.598 3.920 4.786 5.641
Prenos dob. u id. god. 92 11 113 12

Ukupno 13.690 13.931 14.890 15.653
b) Tuđa sredstva

Premijske rezerve 11.401 12.914 18.698 20.187
Razlika na kursu

hartija od vrednosti — — - — 443
Ratne rezerve 222 225 229 233
Za isplatu šteta 892 844 682 499
Tekući računi 3.228 2.640 1.629 1.832
Polagači kaucija, osta'

va, garancija 593 1.050 1.120 1.190
Razni pasivni računi 123 1.906 1.944 1.148
Tantijeme 456 501 762 767
Dobitak za podelu 1.000 1.250 1.500 1.500

Ukupno 17.915 21.330 26.564 27.799
c) Zbir pasive ili

aktive 31.608 35.265 41.468 43.610
Sopstvena sretstva naime glavnice, fondovi i prenos do

biti iskazana su sa 15.65 miliona ili za 750 hiljada više no u pro
šloj godini —• za koliko su povišeni fondovi. Tuđa sretstva međ 
koje ubrojavamo i premijske rezerve (jer one stvarno pretstav- 
Ijaju dug „Srbije” prema osiguranicima) porasla su u zbiru za 
1.23 miliona; međutim sama premijska rezerva veća je prema
1929. godini za 1.5 miliona i iznosi 20.19 miliona dinara.

Odnos tuđih prema sopstvenim je veoma interesantan:
1927. 1928. 1929. 1930.

u procentima
Tuđa sretstva 56.7 60.5 64.2 63.9
Sopstvena sretstva 43.3 39.5 35.8 36.1

Vidimo, da se je u 1930. godini taj odnos malo popravio,
u korist sopstvenih sretstava, čiji je procentualan udeo veći no 
u 1929. godini. Pri tome treba imati u vidu, da su stvarna sop
stvena sretstva još i mnogo veća od iskazanih: Tako vidimo iz 
aktive bilansa, da ima „Srbija” nepokretnosti, koje bilansira sa 
8 miliona dinara. Nesumnjivo je, da se u toj poziciji nalaze vrlo

znatne tihe rezerve društva, jer nepokretnosti, koje su u 193Ò. 
godini dale prihod od 2.5 miliona dinara, moraju da vrede više
struki iznos od iskazanog.

Politika plasiranja raspoloživih sretstava se kod osigura
vajućih društava potpuno odvaja od one koju praktikuju nov
čani zavodi, pošto je i njihov izvor kapitala potpuno drugčiji. 
Iz ranije tablice vidimo, da je najviše plasirano u tekuće ra
čune, dakle u potraživanja kod banaka. To je potraživanje 
prema prošloj godini poraslo za skoro dva miliona i iznosi 24 
miliona dinara. Druga najveća pozicija su nepokretnosti, koje 
pripadaju vrednosti rezervnih premija; zajedno sa nepokretno- 
stima u Novom Sadu (filiale) iskazana su sa 8.35 miliona dinara. 
U lombard na sopstvene polise plasirano je 1.21 milion dinara; 
ova je pozicija prema 1927. godini porasla za skoro 900 hiljada 
dinara, što je svakako tipična pojava, koju u ostalom primeću- 
jemo kod svih društava.

Što se tiče sigurnosti plasmana —• jednog od najvažnijeg 
postulata politike osiguravajućih društava, ona je van svake 
sumnje više no odlična; drugi postulat, ne manje važan, je pi
tanje likviditeta.

Sledeća tablica nam pokazuje procentualan odnos svih 
plasmana:

1927. 1928. 1929. 1930.
u procentima

Likvidni plasman 60.4 59.4 62.6 64.9
Nelikvidni plasman 23.3 24.7 22.4 21.3
Ostala aktiva 16.3 15.9 15.0 13.8

Prema poslednjoj, kao i prema svim ranijim godinama,
likvidni je plasman u porastu; 65% znači, da je likviditet prvo
klasan.

U pogledu na poslovne veze moramo spomenuti, da je 
reosigurač „Srbije” čuveno minhensko reosiguravajuće društvo.

Postignuta čista dobit podeljena je ovako: 5% (142 hi
ljade) opštem rezervnom fondu, 10% (284 hiljade) specialnom 
fondu za moguće štete, 27% (767 hiljada) kao tantijeme člano
vima upravnog i nadzornog odbora i činovnicima, osigurani
cima na ime dividende 49 hiljada dinara, 1,5 miliona kao divi
dendu, 200 hiljada dinara kao vanrednu dotaciju rezervnom 
fondu, a ostatak od 12 hiljada dinara preneto je na novi račun.

Na ime dividende plaćala je „Srbija” 1927. godine 20% 
(na glavnicu od 5 miliona dinara), u 1928. godini 12.5% — već 
na povišenu glavnicu —, 1929. godine 15%, a 1930. godine ta
kođer 15% odnosno 30 dinara po akciji.

Novosadska filiala, koju je „Srbija” otvorila 1922. godine 
prilikom fuzioniranja sa „Dobrotvorom” zadrugom za osigu
ranje, njezina je jedina filiala.

U upravnom odboru „Srbije” se nalaze sledeća g. g.: 
pretsednik: Miloš Savčić, potpredsednik: Vasa U. jovanović, 
članovi: Nastas Petrović, Krsta Lj. Miletić, Košta L. Timotije- 
vić, Milivoje L. Pavlović, Dragić Pavlović Žilca Janković, Milo- 
rad M. Radojlović, Dušan Milijević, Dragić Pavlović i Milan Lu- 
janović. Nadzorni odbor: pretsednik: Ži.van Živanović, potpred
sednik: Stevan V. Gajić, članovi: Jovan K. Jovanović, Jovan M. 
Jovanović, Milivoje Obradović, Milan O. Maksimović. Generalni 
direktor: Stevan M. Milovanović.

CTPOJHE TOBAPHE ИН ЛИВАРНЕ Д. Д. — ЉУБЉАНА.*)
Биланса Стројне товарне ин ливарне за годину 1929. 

свршила се са добитком од 473 хиљаде динара. С обзиром 
на дионичку главницу од 5 милиона динара, и резервне 
фондове од скоро 8 милиона, то je укамаћење властитог 
капитала који ради у подузећу износило тек нешто преко
3 од сто.

Биланса за годину 1930. свршава са губитком од 206 
хиљада динара. Према томе изостало je и оно мало укама-

*) Биланс анализиран за 1928. годину Ј бр. 39 од 2.
новембра 1929. г., за 1929. г. у бр. 29 од 19 јула 1930. г.,
стр. 132.
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ћење претпрошле године. Маша металургична индустрија на- 
илази на велике потешкоће. Ту je у првом реду конкурен- 
ција са стране. Увозна царина на продукте металургичне 
индустрије много je нижа него за продукте других грана 
индустријске делатности. Поред тога, како je та индустрија 
у кризи и у другим државама, поједина страна подузећа, 
која код нас пласирају своју продукцију, настоје да своје 
позиције одрже no сваку цену. Макар радећи и са губитком.

Једино она грана металургичне индустрије која може 
рачунати на веће државне набавке има повољније изгледе 
на просперитет. Међутим највећи део репарација у натури 
које добијамо из Немачке су продукти металургичне инду- 
стрије, тако да држава знатан део својих потреба покрива 
репарацијама. Оно пак што набавља код домаћих творница 
уветовано je таковим платежним модалитетима да многа по- 
дузећа силом прилика испадају из комбинације да врше др- 
жавне набавке макар они у техничком погледу били и до- 
расли. Данас код нас могу да се упуштају у државне лифе- 
рације само она металургична подузећа која су финансиј- 
ски тако јака да могу да раде на почек.

Управа Стројне товарне ин ливарне тужи се у изве- 
штају за прошлу годину да joj држава није излазила у су- 
срет ни са најскромнијим поруџбинама, ма да je творница 
једино подузеће великог стила за израду нарочито преци- 
зних предмета које и држава треба у већим количинама, 
Да je држава показивала већу пажњу према тој иначе чисто 
домаћој творници, финансијски ефекат no миишењу управе 
био би скроз други.

Стројне товарне ин ливарне биле су се у последње 
време специјализирале у фабрикацији машина за израду 
грађе — гатера и водених турбина. Међутим тешка криза 
која погађа нашу индустрију дрвета погађа и Стројне то- 
варне. Кризом у индустрији дрвета нарочито су погођена 
мања подузећа Словеније, a ови су били у претежној ве- 
ћини муштерије Стројне товарне.

Како су у нашој земљи хидротехнички радови веома 
скучени, то je Стројна товарна ин ливарна погођена и у 
другој главној грани своје продукције. Услед све веће по- 
нуде нарочито са стране иноземних подузећа, a слабе по- 
тражње, цене су у овим артиклима тако пале, да онемогу- 
ћују сваку зараду.

Међутим Стројне товарне ин ливарне нису стајале 
скрштених руку. У години 1929. преузета фабрикација мо- 
торних пумпа за гашење пожара у прошлој години знатно 
j-e потенцирана будући да je била и одговарајућа потражња. 
Управа у свом извештају констатира да су њени продукти 
технички савршенији, a јефтинији од сваког страног фа- 
бриката.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику: 
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара 
Благајна 224 38 93 29
Ефекти 91 133 136 151
Некретнине 4.415 8.036 6.844 6.627
Стројеви 2.816 5.231 5.139 4.796
Фабрикати и сиров. 7.608 9.702 9.579 11.934
Дужници 5.667 5.161 4.582 6.777

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 2,040 6.267 6.268 6.263
Специјална резерва —  1.647 1.647 1.647
Повериоци 14.145 14.839 12.763 17.349
Добитак ------  374 447 ------
Губитак 716 ------  ------  206

Инвестиције, некретнине и стројеви исказани су са 
мањим износима него године 1929., услед интензивне амор- 
тизације. Фабрикати и сировине исказани су са 2.5 милиона 
динара већим износом. To би значило да се je услед поте-

шкоћа на тржишту у већој мери радило за складиште. Ду- 
жници су порасли за преко 2 милиона динара. To би опет 
змачило да je продата роба била теже наплаћена него раније. 
У порасту ових двају позиција долази до изражаја наша да- 
нашња криза. И у периодама високе коњунктуре догађа се 
да. су позиције фабрикати —• сировине и дужници у пора- 
сту, јер je фабрикација знатно већа. Али се онда то одра- 
зује и на успеху подузећа.

У пасиви су у порасту веровници за скоро 5 милиона 
динара. Значи да веће залихе робе и полуфабриката те већи 
дужници финансирани су банковиим кредитима, uito опет 
погоршава ситуацију.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Приходи: 1927. г. 1928. г. 1929. г.. 1930. г.

у хиљадама динара 
Фабрикац. добитак 4.608 5.320 6.106 5.497

Расходи 
Упр. и прод. тро- 

шкови 4.545 4.243 4.644 4,674
Отписи 814 702 1.013 980
Добитак ------  374 473 ------
Г убитак 492 ------  —— 206

Фабрикациони добитак смањен je за 600 хиљада ди- 
нара. Како су управни и продукциони трошкови остали на 
истој висини, добитак од 470 хиљада у години 1929. претво- 
рио се je у губитак од 200 хиљада у години 1930.

Отписи су и поред слабијег пословног успеха доста 
знатни. Скоро 800 хиљада динара отписано je од инвести- 
ција. Губитак се могао елиминирати и на тај начин да се 
отписало само за 600 хиљада динара. Међутим управа хтела 
je остати при ранијим квотама макар и исказала губитак^ 

Исказани губитак од 207 хиљада динара не пренаша 
се на годину 1931. већ се отписује од резерве. Међутим, онц 
то могу лако да поднесу. И после отписа резервни фондови 
износе 7.709.687 динара или преко један и no пута уписаиу 
дсоничку главницу.

Управни одбор: претседник: Светислав Јовановић, пот- 
претседник: Хануш Крофта. Чланови Управног одбора: јанко 
Барле, Љубомир T hho-bckh, Стеван Карамата, Зденко Кнез, 
Виктор Наглас, Андреј Шарабон, Миливој Шићаревић, Алој- 
зиј Водник.

Надзорни одбор: претседник: Виктор Меден. Чла-
нови: Лев Франке, Др. Фран Павлин и Лев Рогл. Равнатељ- 
ство: инг. Хуберт Кос, Станко Ширца.

ШТЕДИОНИЦА САВСКЕ БАНОВИНЕ — ЗАГРЕБ.*) 
Коначно je донесеиа одлука о претварању обласних 

штедионица у банске. У члану 35 Уредбе о утврђивању имо- 
вине, начина управе и буџетирања банови-на, која je до-не- 
сена још у јесен 1929., било je речено да у „року од Месец 
дана, од када буде васпостављена власт у бановини, бан ће 
донети одлуку о обласним штедионицама, које су се зате- 
кле на подручју бановине“. Међутим интервенцијом неких 
фактора, који нису гледали мирним okom на развитак обла- 
сних штедионица и још већу могућност развитка бановин- 
ских штедионица та се je одлука затегла готово годину дана.

Савска бановина претворила je Обласну штедионицу, 
у Загребу у штедионицу Савске бановине. A како je ранија 
обласна штедионица имала филијалу у Осијеку, то je и фи- 
лијала Обласне штедионице у Осијеку претворена у фили- 
јалу Штедионице Савске бановине. Дравска бановина, 06- 
ласне хранилнице у Лзубљани и Марибору претворила je у 
Банске хранилнице.

Још није позната судбина раније Обласне штедионице 
бачке области у Сомбору и Обласне штедионице Подунав- 
ске области у Омедереву. Како су обе те области ушле у

*) Биланс анализиран за 1929. г. у бр. 26. од 28. јуна
1930. г., стр. 116.



склоп Дунавске бановине, ради се na томе да će оне пре- 
творе у Штедионицу дравске бановине са централом у Но- 
вом Саду, a филијалама у Смедереву и Сомбору. Ha тај на- 
чин све Обласне штедионице које су постојале биле би пре- 
творене у Банске штедионице.

Наша држава административно je подељена на 9 Ба- 
новина и на територији Београд—Панчево—Земун. Према 
томе од 10 административних подручја њих три имала би 
Банску штедионицу, a једна не. јасно je, с обзиром на тен- 
дендију унифккације, да таково стање не може дуго остати, 
Или he све административне јединице добити своју Банску 
штедионицу или ће требати ликвидирати и оне које већ 
постоје.

To je  и био проблем до пред кратко време. Против 
Ванских штедионица могу бити у првом реду новчани за- 
води јавно-правног карактера, јер у њима имају иове и јаке 
конкуренте.

Али се увидело да регионални новчани заводи јавно- 
правног карактера могу, ако су добро вођени, много да 
утичу на привредни развитак свога краја и да временом 
могу играти видну улогу у изградњи нашег новчаног тржи- 
шта. Сва настојања противника банских штедионица, a ти 
су били многобројни и утицајни, остали су без успеха.

Пре неколико дана службени лиет приморске бано- 
вине донео je уредбу и правилник о оснивању Штедионице 
Приморске бановине са централом у Сплиту. Како сплит- 
ска област није имала обласне штедионице, то дозвола осни- 
вања једне нове Банске штедиониде значи да je коначио 
одлучено да се институција Банске штедионице заведе у 
свим Бановинама. Примеру приморске бановине имали би 
следити у најкраће време и друге бановине,

Штедионица Савеке бановине пуну делатност развија | 
тек у најновије време. Прошле године готово читаво време 
висио je над њом Дамоклов мач „бити или небити“. Под 
таковим перспективама наравно да се није могла развити 
већа делатност. Поред тога, први управни одбор Банске ште- 
дионице био je саставл>ен готово искључизо из начелника 
банске управе a такови људи у великој већини нису погодии 
за управни одбор новчаних завода, na макар се радило и о 
иовчаном заводу јавно-правног карактера.

Сада Штедионица Савске Бановине има сасвим другу 
управу, која je далеко ближа привредном животу и која 
ће ван сваке сумње моћи развити далеко већу делатност 
nero управа састављена у претежном делу од администра- 
тивних чиновника.

Нова управа која иде за тим да Банској штедионици 
осигура веће износе уложака на књижице и да joj no томе 
осигура довољно сретстава, имаће у првом реду да за Ш те- 
дионицу нађе нове просторије, будући да досадашње у Гор- 
њем граду нису никако приступачне широкој публици. A код 
толиког броја новчаних завода треба водити рачуна и о ] 
комодитету улагача. Друго je питање каматњака. До сада ! 
Обласна штедионица дотично Штедионица Савске бановине 1 
плаћала je на улошке каматњак који je за 1.% био мањи од S 
каматњака на улошке Држав. хипотекарне банке. He улазећи Ј 
на овом месту у питање каматњака на улошке новчаних ин- I 
ституција јавно-правиог карактера у првом реду највећег 
међу њима Државне хипотекарне банке, ми само констати- 
рамо да je немогуће да Банока штедионица може свој ка- 
матњак држати за 1% ниже него Држав. хипотекарна банка. 
Ako већ мора бити разлике у погледу каматњака код нов- 
чних установа јавно-правног карактера, онда би логично 
било да велике установе плаћају мањи уложак него мање 
и још довољно неуведене. Тако je код новчаних завода ак- 
ционарског типа и тако би морало бити и код оних јавно- 
правног карактера.

Биланса Штедиониде Савске бановине овако изгледа:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хиљадама динара

Благајна 788 1.045 1.672
Менице 8.345 12.457 13.261
Кредкти општинама 1.863 8.670 14.716
Улошци код банака 19.827 22.928 54.657
Дужници 2.972 9.009 9.006

Пасива
Улошци 19.506 26.164 29.038
Дописници 14.U5Ü 27.358 63.У83
Добитак 82 449 752
Укупна биланса 33.845 54.309 94.334

Укугша биланса бележи знатан иораст. Ии један наш
новчаки завод није за само две године своју билансу скоро 
утростручио.

Највећи je пораст код- дописника. A код ових опет 
Бановина. Банека управа потраживала je ' 48 милиона, a 
установе под бановим надзором 8.6 мшшона. Нотраживања 
Банске управе порасла су за једну годину од 18.3 на 48 
милиона динара или за 3U милкона динара. To значи да су 
финансијске прилике Савске бановине потпуно сређене. Др- 
жимо да ни једна од наших бановина није концем године 
раеполагала са толико ликвидних средстава. Око трећине 
читавог буџета било je кондем године у благајнама Банске 
штедионице.

Улошци су порасли само за 3 милиоиа према 7 мили- 
она године 1929. To треба довести у везу са нееигурношћу 
која je онда владала у погледу будућности обласне дотичне 
банске штедионице.

Структура активних позиција билансе доминирана je 
природом пасиве. Потраживања Оановине и банеких уста- 
нова су ванредно ликвидна, према томе треба их и ликвидно 
пласирати. Код новчаних завода било je пласирано 54 мили- 
ока динара. To су у првом реду водећи новчани заводи За- 
греба, који како у погледу сигуркости тако и у погледу ли- 
квидитета дају највећу гаранцију.

Кад би код нас постојала институција приватног дис- 
конта, Штедионица Савске бановине, a вероватно и других 
Бановина, могла би да у такове ангажмане пласира којих 
десетак милиона динара. To би био знатан напредак у из- 
градњи нашег новчаног тржишта.

У меиице je пласирано 13.3 милиона динара. Од тога
12.7 милиона у менице задружних организација.

Зајмови општинама и градовима износе 14.7 милиона 
динара, a  скупа са дописницима-дужницима 16.5 милиона 
динара. Како се ту ради о зајмовима мањих општина са те- 
риторије Савске бановине, то je данас Штедионица Савске 
бановине на свом територију централа за комунални 
кредит за мање општине. Док Држ. хипот. баика подељује 
csmo милионске кредите великим општинама, дотле Штеди- 
оница Савске бановине у првом реду подељује маше зај- 
мове од no коју стотину хиљада динара. Чисти добитак из- 
носи 750 хиљада динара и за 300 хиљада je већи од добитка 
године 1929. Како видимо и пословни успех био je повољан.

Како je Градска штедионица општине. Загреба наша 
водећа институција комуналних штедионица, тако ће се no 
свој прилици и Штедионица Савске бановине развити у во- 
дећу институцију бановинских иовчаних завода.

„ДРАВА“ Д. Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЖИГИЦА — ОСИЈЕК.*)
. Анализирајући билансу „Драве“ за годину 1929., ми 

смо навели да ои ке показује иикакве важкије промене према 
билансу из претпрошле године. To што je вредело за годину

*) Биланс анализиран за 3928. г. у бр. 29. од 24. авгу- 
ста 1929. r. стр. 479, за 1929. г. у бр. 8. од 22. фебруара 
1930. г. стр. 37.
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1929. вреди и за годину 1930. Промене у појединим позн- 
цијама билансе тако су незнатне да не играју никакву улогу. 
Исказани чисти добитак je за неколико хиљада динара мањи 
од добитка исказаног у години 1929. Међутим и за годину
1930. плаћа се иста дивиденда као и за годину 1929., наиме 
од 13 динара no акцији.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
у хиљадама динара

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
Инвестиције 15.992 16.088 16.058 16.450
Ефекти 1.158 1.184 1.312 1.434
Дужници 10.065 16.640 12.628 12.919
Благајна 28 26 99 35
Залихе, робе и мате- 

ријала 1.251 1.202 1.312 ___

Пасива
Главница
Резерва
Резерва валоризације 
Амортизациони фонд

11.250
3.587
1.957
7.300

11.250
3.587
1.957
8.700

11.250
3.711
1.957

10.100

11.250
3.771
1.957

10.600
Веровници
Добитак

1.117
3.153

1.297
3.156

1.367
2.959

320
2.990

И ако билакс за годину 1930. на први поглед изгледа 
једнак оном за годину 1929., ипак се они битно разликују. 
Позиција активне стране билансе „залиха робе и матери- 
јгла“ која je кокцем 1929. билансирана са 1.312.000 динара, 
концем 1930. сасвим испада. За једно индустријско поду- 
зеће, које ради доста интензивно, немогуће je замислити 
да оно не би имало у својим складиштима било готове робе 
било материјала, који je потребан за фабрикацију. С обзи-

I ром на данашњу организацкју дистрибуције шибица мо- 
I гућно je да се у биланси не исказује никакова залиха готове 

робе будући да je ова могла бити одмах преузимана no 
централној продајној оргаиизацији, наиме Југословенском 
друштву шибица a. д. у Београду. A материјала нема ве- 
роватно због тога, што je сав утрошен. To je идеал раци- 
онализације.

Извештај за годину 1930. ма да je врло кратак даје 
иам потпуно јасну слику. Он наиме вели да je равнатељ- 
ско веће, које je наново изабрано на последњој главној скуп- 
штини, где je дошао до изражаја нов акционар, закљу- 
чило да преда погон творнице у Осијеку и у Новом Врбасу 
Југословенском друштву лшжица a. д. у Београду.

Прве године творнице жижица радиле су самостално, 
док су читаву своју продукцију no унапред утврђеној цени 
морали предавати главном Југословенском друштву жижица 
у Београду. Међутим како je у сва три подузећа управа 
под истим водством, то се природно приступа и уједи- 
њењу експлоатације. Висина најамнина je толика да акци- 
онарима осигурава исплату досадашње дивиденде. По томе 
се деонице „Драве“ претварају виа факти у папир са стал- 
иим каматњаком.

Шведски шибични трест приступио je концентрацкји 
продукције. Уместо досадашњих 5—6 творница, продук- 
ција се концентрира на два места. Ових je дана престала 

I радити и творница у Рушама. Концентрацијом. продукције 
I смањују се продукциони трошкови. A будући да je продајна 
Ј  цена унапред утврђена, већи профит може се имати 

Једино редукцијом продукционих трошкова и наравно ве- 
ћом потрошњом. Ради тога се и читав рад у главном кон- 
центрира у творници „Драва“ која je наша најмодернија 
творница шибица.

Haj efajiij a
Жнжмца је мредмет ифтромње у маш,
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Занатска банка Краљевине Југославије a, д.
Београд

Рачун изравмања на дан 31- децевабра 1930. године Пасива

Динара Динара
Готовина: Основна главница Дин, 75,000.000" _ i

у благајни 480.986’26 Удео државе Дин. 30,000.000"
код банака 2,453.34608 Удео прив. акцион. „ 45,000.000’

Хартије од вредности 1,500.000’— Досадања уплата државе 19,000.000 —
Менице 80,205.025*-' Досадања уплата прив, акц, 44,948.643-80
Текући рачуни : Фондови :

занатске задруге 16,997.508’— резервни фонд 1,160.770-83
остали текући рачуни 5,705.003’— фонд за сумњива потраживања 251.562-65

Зајмови no залогама хартија фонд за пожагање занат. литературе 77.573*35
од вредности 1,125.935’— Пенз. фонд банч, чинов. и служб. 77.873-35

Намештај и прибор 636.506-22 Улози на штедњу :
Вредност резервног фонда 426.725*— no уложним књижицама 16,446.496-74
Разна актива 287.462-80 no текућим рачунима 16,028.709-—
Кауције 551.900"— Тек. рачуни занатске задруге 2.465--
Дужници no гаранцијама 1,310,166’— Реесконт — дуг код Нар. бавке 6,373.200’—
Оставе rio тек. рач. на чув. и др. Разна пасива 899.741-24
у портфељу и у реесконту Неисплаћена дивиденда 68.993-—код Н, Банке 43,269.952’90 Преносна камата 936.452-30

Оставе no залог. харт. од вредн. Полагачи акција 551.900"—
у портфељу 4,368,400’— Издате гаранције 

Остављачи остава :
1,310.166*—

no тек, рач. на ocr. и др. 43,269.952"90
no зал. харт, од вредн. 4,368,400 —

Тантијема
члан. оба одбора и банч, особљу 390.857-65

Преостатак добити
на расположење збору акцонара 3,155.158-45

Укупно 111,680.563'36 Укупно 111,680.563*36

Расжодж Рачун губитка a добитка на дан 31. дец« 1930. год. Приходи

Динара Динара
Трошкови 3,308.291*53 Пренос добитка из 1929, год. 67,38294
Камата: Камата:

no улозима на штедњу 882.985-68 no меницама 7,788.136’35
no реесконту 572.803*10 no текућим рачунима 731.97830
no уплатама акција 10.321-80 no залогама хартија од вредности 139.934-50

Пореза на камату улога
68.500-73

Провизија
на штедњу и no тек. рачуеима no разним пословима 33.676-20

Провизија
13.033-78

Приход од хартија од вредности
no разним [поеловима дивиденда no акцијама Привил.

'Отписи: Аграрне Банке 48,750-—
од тужених меница 406.89450 Разни приходи 541.857-23
од нам.ештаја и прибора 70.722-90
од библиотеке 4.345’50
од привремених рачуна 37.856*50

Чист добитак Дин, 3,975.959 50
По чл- 77. правила припада :

резервном фонду 234.514*60
фонду за сумш, потраживања 117.257-30
фонду за помагање занат. литературе 39.085*75
пенз, фонду банч. чинов. и служб. 39.085-75
тант, члан, оба одбора и банч, особљу 390.857-65

Преостатак добити
3,155.158*45на расположење збору акционара

Укупно 9,351.715*52 Укупно 9,351,715*52
У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај:
„Кроација” осигуравајућа задруга, Загреб 
Jugoslovenski kreditni zavod, Beograd 
„Унион” паромлинско јдионичко друштво, Осијек 
štedionica bačke oblasti, ÌSombor

„КРОАЦИЈА“, ОСИГУРАВАЈУЂА ЗАДРУГА ЗАГРЕБ*)

„Кроација” сама најбољи je доказ, да код осигура- 
вајућих друштава главница не игра нарочиту улогу, већ 
да je no развој и волумен послова једног осигуравајућег 
друштва од одлучујуће важности поверење публике у ре- 
номе и боиитет завода, дакле npe свега чисто психолошки 
моменти. „Кроација“ je задруга, са главницом од 1 мили- 
оиа динара, што како видимо, није сметало да се она раз- 
вије у наше највеће домаће осигуравајуће друштво. Оси- 
гуравајући посао тражи дугогодишње искуство, традицију, 
што je у осталом један одличаи реквизит „Кроације:“ она 
je у 1930. години навршила 46. година свог рада. Ова je 
година no „Кроацију“ нарочито иитересантна, пошто je 
волумен њезиних осигуравајућих послова у тој години први 
пут прешао огромну цифру од 10 милијарди динара.

Полет послова „Кроације“ најбоље илустрира табли- 
ца, у којој смо упоредили кретање осигураних главница зз 
последње четири године, подељено према елементарној и 
животној грани:
Година Елементарно Животно Укупно

осигураше 
у милионима динара

1927. 8.528.69 223.93 8.752.62
1928. 9.010.37 250.37 9.260.74
1929. 9.339.86 284.25 9.624.11
1930. 9.723.79 321.65 10.045.44

Видимо, да су закључене осигуране главнице порасле
за 421 милион, односно за 4.3% према 3.8% у 1929. години.

Интересантна je аиализа привредвог стања у 1930. 
години, коју управа „Кроације“ даје у своме последњем 
извештају: каже, да 1930. рачунска година носи карактер 
коначне ликвидације послератних коњунктурних уплива, 
због чега je још и ова година закључена у знаку редукције 
осигурања у трговини, индустрији и занату, a нарочито у 
пољопривредним газдинствима. Водећи рачуна о тим по- 
јавама, друштво je свом снагом настојало, да прибави нове 
послове, у коме je, као што видите, сјајно успело.

Даље се у годишњем извештају спомињу потешкоће, 
са којима се je морало борити, нарочито у погледу метода 
нелојалне конкуреенције, издавању полиса у страним ва- 
лутама или са клаузулом на страну вредност, и т. д., на 
шта се жале махом сва домаћа осигуравајућа друштва; 
законска стабилизација динара као и доиошење закона о

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања” од 20. децембра 1930. године, број 
51. страна 233; a за 1928. годину у броју 20. од 22. јуна
1929, године, страна 325,

осигурању лшраће дефинитивно да реше сва ова актуелна 
питања.

Пре но што пристулимо детаљнијем анализирању 
кретања послова „Кроације“, морамо да напоменемо, да 
она свој осигуравајући посао дели на два оделења, која се 
засебно управљају и која и засебно билансирају. To je npe 
свега елементарно оделење, у коме се налазе следеће гране: 
освгурање од пожара, лома стакла, шодтжа', провалне 
крађе, незгоде, законске дужности јемства, ауто-каска и 
транспортног осигурања; a у животном оделењу обавља се 
осигурање за случај смрти, на доживљење и мешовита жи- 
вотна осигурања.

Ову поделу одржали смо и у нашој анализи:

I. Елементарно оделење.

A.) Рачун губитка и добитка
Расходи: 1927 1928 1929 1930

У хиљадама динара
Штете 4.635 5.569 5.939 5.934
Управни трошкови 11.336 13.177 13.685 13.563
Отписи 241 104 342 508
Рез. штета за тек. год. 865 1.128 1.669 1.837
Рез. и преносна премија

кр. год. ' 6.080 6.336 7.208 8.518
Пословни вишак 159 352 440 672

Приходи:
ГТренос рез. премије из

ран. год. 5.463 6.035 6.927 7.292
Резерв. штета из пр. год. 1.238 865 1.128 1.669
Премија 8.172 16.499 17.539 10.732
Камати 303 1366 533 668
Принос непокретности 190 84 199 263
Пристојбе 5.641 7.021
Разни приходи 2.311 2.817 2.954 3.387
Збир прих. или расхода 23.318 26.667 29.282 31032

Најинтересантнија позиција у приходима рачуна гу- 
битка и добитка код сваког осигуравајућег друштва су при- 
ходи од премија; кад погледамо њихово кретање, треба да 
истакнемо две чињенице: премије, исказане у горњој та- 
блици су нето-^премије, што зиачи, да je од њих одбијен 
износ који je био предат реосигурачу. Друга примедба, коју 
морамо учинити je следећа: управа „Кроације“ je у no- 
следњим годинама два пута променила начин билансирања: 
у 1928. и 1929. години премијама су додати и приходи од 
пристојба -— дажбина, која je пракса у 1930. години опет 
напуштена. Због тога изгледа, да су приходи од премија у
1928. према 1927. години знатно порасли, a да су у 1930. 
години мањи од оних у 1929. години. Због тога je потребно, 
да у 1927, и 1930. години премијама придодамо позицију
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пристојбе —. (дажбине) ; онда видимо, да су премије са 
дажбинама укупно кретале овако:

1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара 

13.813 16.499 17.539 17.753
Оне су у сталном порасту, али je ипак интересантно 

забележити, да je највећи пораст последњих година био од
1927. ка 1928. години. У наредним годинама je повећање 
нето-премија донекле укочено, због повећаног учешћа ре- 
осигурача у бруто премијама. Пренос резервне и лреносне 
премије сваке се године повећава, према повећаном волу- 
мену послова; крајем 1930. године исказана су са 7.3 ми- 
лиона, a резервисана штета са 1.67 милиона динара. При- 
ходи од камата, као и разни приходи, у сталном су по- 
расту, a тако исто и приходи од непокретности. Расходи 
елементарног оделења показују симптоматично кретање: 
штете су до 1929. године у порасту; у 1930. стагнирају, што 
je за „Кроацију“ врло повољно, нарочито због тога, што су 
премије порасле. И 1930. године штете износе 5.93 милиона 
динара, али су, и то je важно да подвучемо, за 5 хиљада ди- 
нара мање но у 1929. години.

Управни трошкови су све од 1928. године остали 
скоро непромењени, a у 1930. години ман>и су од оних 1929. 
године a износе 13.56 милиона. Отписи су такође пови- 
шенк. Због свих тих повишења прихода и смањења трош- 
кова je и пословни успех ове гране порастао за 232 хиљаде 
iiг 672 хиљаде динара. A нарочито признање заслужује чи- 
њеница, да су управни трошкови смањени.

У погледу кретања осигуравајућег поела у елемен- 
тарном оделењу пружа интересантне податке упоређење 
односа између премија и дажбина с једне a штета са друге 
стране.

Добијамо следећу слику:
Елементарно оделење.

(no одбитку реосигурача)
у хиљадама динара

Г одина Премије и дажбине Штете Ш тете у
1927. 13.813 4.635 33.58
1928. 16.499 5.569 33.75
1929. 17.539 5.939 33.85
1930. 17.753 5.935 33.43

Kao што видимо, износ штета у процентима премија 
остао je непромењен, a најповољнију слику нам пружа 
последња, 1930. година.

Још би интересантнија била анализа односа између 
штета и лремија код појединих грана елементарног оделења. 
Међутим, то нам није могућно пошто нам недостају за то 
лотребни елементи.

Пошто ипак није неинтересантан удео појединих 
грана осигурања у укупном износу премија, ми смо у сле- 
дећој таблици детаљирали њихово процентуално учешће у
1927. и 1930. -години.

У појединим гранама наплаћено je на име нето-пре- 
мија (без дажбина)

у 1927. У % у 1930. У %
Пожар, стакло и шомаж 7.416 90.7 9.311 86.75
Провална крађа 403 4.9 347 3.29
Незгоде, зак. јемства и

ауто-каска 302 3,7 1.026 9.58
Т ранопорт 22 0.2 7 •----- -
Града 27 0.3 40 0.37

Укулно 8.172 99.8 10.732 99.99
Далеко најважнија грана елементара je дакле осигу- 

рање противу пожара, лома стакла и шомажа, Њезин апсо-

лутан удео je у току последње четири године врло мало 
смањен, у корист осигурања незгода, законске дужности 
јемства и ауто-каска. Смањено je такођер осигурање про- 
валне крађе и транспорта, док je осигурање против града 
остало на истој висини.

За осигурање против пожара, као најважнију грану, 
саставили смо, са извесним коректурама, таблицу међу-
собног односа премија и штета. Слика, коју добијамо je
следећа :

Пожар, стакло и шомаж.
(no одбитку реосигурања)

Година Премија и дажбине Ш тете Ш тете у %
у хиљадама динара

1927 13.056 4.262 32.64
1928 , 14.923 5.191 34.84
1929 15.528 5.501 35.42
1930 16.333 5.316 32.55

Премије и дажбине су у непрекидном порасту, кроз
све четири године; штете су такођер вече, до 1929. године; 
у 1930. години смањене су за читавих 200 хиљада — чиме 
je постигнут најповољнији процентуални однос последњих 
година са 32.55%.

Реосигурање елементарног оделења имало je следеће 
дејство:
Година Бруто — Премије Ието Премије у %

у хиљадама динара
1927 25.817 13.812 53.49
1928 30.607 16.539 54.01
1929 32.292 17.539 54.30
1930 32.844 17.753 54.12

Бруто Ш тете Нето Ш тете у %
1927 15.957 4.635 29.04
1928 14.470 5.569 38.48
1929 14.741 5.939 40.29
1930 13.215 5.935 44.95

Пре свега пада у очи, да je процентуални однос из- 
међу бруто и нето премија последњих година остао скоро 
непромењен, из чега можемо наслућивати, да има „Кроа^ 
ција“ дугорочне уговоре са реосигурачем. Видимо дакле, 
да je она ових последњих година од наплаћених премија 
задржала 54%. за сопствен рачун, a 46% припадало je ре- 
осигурачу. Код штета, ситуација je потпуно измењена: удео 
„Кроације” на штетама сваке се године п-овећава: у 1927. 
години je од укупних штета спало на њу 29% a 71% на 
реосигурача, a 1930. године реосигурач je имао да сноси 
само још 55%, a „Кроација“ 45%. To je још увек веома по- 
вољно и значи, да je „Кроација“ на тој подели ризика у
1930. години зарадила 10%.

У погледу реосигурања у пожару, стаклу и шомажу, 
слика je следећа :
Годике Бруто Премије Нето Премије У %

у хиљадама динара
1927 23.334 13.056 55.95
1928 26.530 14.923 56.25
1929 27.967 15.528 55.52
1930 29.370 16.333 55.61

Бруто —  Ш тете Нето Штете У %
1927 14.639 4.262 29.11
1928 12.847 5.191 40.40
1929 13.692 5.501 40.18
1930 12.142 5.316 43.78

Ситуација, пре свега код премија, потпуно je ан a-
логна ранијем упоређењу. Однос између нето и бруто пре- 
мија показује врло мало лромена, док je релација код 
штета no „Кроацију“ била најповољнија у 1927. години, a
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најмање у 193Ö. години, пошто су бруто штете јаче сма- 
њене од нето штета. Упркос томе, износи зарада „Кроације“ 
на подели ризика у 1930. години, као најповољнијој, још 
увек пуних 12%. У тој години ona je од бруто премија за- 
држала 55.6%, a код исплате штета њезин je удео био 
43.8%. To je врло леп посао.

Кретање зараде у елементарном оделењу:
1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Из тек. осиг. посла + 9 .1 7 8  -ј- 10.930 4 - 11.600 -I- 11.818
Из рез. премија —  617 —  301 __  281 — 1.226
Нереш. штетама -ј- 373 —  263 —  541 — 168

Укупно - f  8.934 -ј- 10.366 - f  10.778 4 -  10.424
Салдо камата - f -  303 +  366 +  533 + 668
Приходи од непокр. 190 84 260 263
Разни Приходи 2.311 2.817 2.955 3.387
Бруто добит 11.738 13.633 14.466 1 4 .7 4 2

Расходи:
Режијски трошкови 11.337 13.177 13.685 13.562
Отписи 242 104 341 508

Укупно 11.579 13.281 14.026 14.070
Чиста зарада 159 352 440 672

Из текућег осигуравајућег посла, које претставља 
салдо премија и дажбина no одбитку штета, видимо врло 
леп напредак. Губитди, који се исказују у резервним пре- 
мијама и нерешеним штетама, нису стварни губитци, већ ре- 
зултат нарочитог начина књижења. Бруто приходи су у
1930. години рекордни, a режиски трошкови нешто мањи од
1929. године. Укупни расходи ипак су већи од раније го- 
дине, пошто су повећани отписи. Упркос томе je чиста за- 
рада много већа.

В. Осигурање живота.
Рачун губитка и добитка

Расходи: 1927. 1928. 1929. 1930.
У хиљадама динара

Исплате досп. глав. 1.202 1.032 1.233 1.867
Исплате откуп. полиса 1.096 1.066 1.149 1.215
Исплате дивид. члан. 3.6 4 4.8 8.6
Управни трошкови 3.275 3.772 3.878 4.483
Отлиси 114 100 211 411
Рез. за нерешене штете 162 253 319 239
Стање рез. премија

кр. год. 20.009 24.915 31.139 37.988
Пословни вишак 42 51 66 81
Приходи:
Пренос рез. премија из

пошле године 16.026 20.031 24.942 31.173
Рез. за нерешене штете

из прошле године 286 162 233 319
Премије 7.494 8.460 9.885 11.121
Камата 1.104 1.267 1.560 1.753
Принос непокретности 356 378 466 792
Разни прих. и прист. 639 895 894 1.138
Збир прих. или расх. 25.905 31.195 38.001 46.295

У животном оделењу je крајем 1930. године износила 
укупна осигурана сума 32.65 милиона динара (15.467 ло- 
лиса) према 284.25 милиона динара (14.812 полиса) у 1929. 
год.; нова продукција износи дакле 655 полиса са 37.40 мил. 
динара. Пораст би био још и много већи, да није у току
1930. године отпао ради истека смрти, откупа и сторна један 
известан износ.

Из рачуна губитка и добитка видимо, да je збир при- 
хода у веома снажном порасту: од 1927. године, кад je из- 
носио 25.9 милиона динара, попео се je до краја 1930. го- 
Дине на 46.3 милиона динара односно за 78.8 %. Највише je 
порастао пренос резервних и преносних премија, од 16.02

у 1927. години на 31.2 милиона, од чега отпада на пораст 
у последњој години 6.2 милиона динара.

Врло повољан и сталан пораст показују премије, које 
у 1930. години достижу 11.12 милиона динара. У порасту 
су и сви остали приходи: од камата достижу 1.75 милиона, 
од непокретности 792 хиљаде.

Штете, односно исплате доспелих главница износе 
1.87 милиона дниара; према ранијим годинама пораст je 
релативно велики. Али нас ова чињеница код „Кроације” не 
сме да изиенади, јер треба имати у виду, да код ње у све 
већој мери морају да доспевају осигуравајући уговори. У из- 
вештају управе читамо, да je друштво имало 116 случајева 
смрти са осигураном главницом од 2.23 милиона, док je 
рачунато на основу таблице смртности и рачуна вероват- 
ноће да he умрети 207 особа са 3.84 милиона осигуравајуће 
главнице.

Полиса je било откупљених за 1.21 милион динара; 
пораст према ранијим годинама je незнатан. Управни тро- 
шкови достижу у 1930. години 4.48 милиона динара; према
1929. години већи су за 600 хиљада динара. Отписи су 
према 1929. години повишени за 200 хиљада на 411 хиљада 
динара. Стање резервних премија исказано je крајем го- 
дине са 38 милиона динара; за последње три године ова je 
позиција порасла за 18 милиона динара. Чиста добит je за- 
право врло малена, кад узмемо у обзир волумен осигура- 
вајучег посла; то долази отуда, што „Кроација“ употреб- 
љава све своје приходе на олакшање задругарима који ве- 
роватно имају најповољније услове осигурања.

Однос између премија и штета je у оделењу живота 
био следећи:

(no одбитку реосигурача)
Година Премије Ш тете Ш тете у %

у хиљадама динара
1927 7.494 1.202 16.04
1928 8.460 1.032 12.19
1929 9.885 1.233 12.47
1930 11.121 1.867 16.78

Упркос томе, што се премије константно повечавају,
удео штете je у 1930. години повећан. Према 1929. години 
штете су веће за 4.3% и износе 16.78% и мало су веће од 
процентуалног учешћа у 1927. години. Објективно посма- 
трано морамо подвући, да je такав однос веома повољан 
a његово колебање показује, да се живот и смрт не могу 
предвидети.

Врло информативно je такођер упоређење података 
у погледу реосигурања; добијамо следећу слику:
Година Бруто премије Нето премије у %

у хиљадама динара
1927 10.444 7.494 71.75
1928 11.880 8.460 71.21
1929 13.630 9.885 72.52
1930 15.457 11.121 71.94
Година Бруто штета Нето штета У %
1927 1.472 1.202 81.66
1928 1.433 1.032 72.01
1929 1.837 1.233 67.12
1930 2.416 1.867 77.27

Код међусобног односа нето и бруто премија пада
у очи непромењеност процентуралног удела — што je у
осталом у свима гранама „Кроације“ био случај. To дока-
зује да су осигураници. „Кроације,, солидни и солвеитни кли- 
јенти, од друштва ригорозно триирани, пре но што се je с 
њим ступило у уговорни однос. Из горњег упоређења ви- 
димо, да си „Кроација,, придржава 71 до 72% свих премија, 
a да одобрава реосигурачу само 28 до 30%, Због те по- 
деле ризика доспелих главница исплата никада не може бити 
много друкчија. Учешће у осталом знатно варира. У 1927. 
години имало je друштво да подмири скоро 82%, свих
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штета, a 1929. годин^ саМб 67%. У иосЛедњој Годинк ta j се 
je однос нешто погоршао и „Кроација“ je преузела 77.3% 
од укупних штета a 22.7% сносио je реосигурач.

Зарада у животном оделењу кретала се као што
следи:

Зарада у животком осигурању.
1927. 1928. 1929. 1930.

Зарада у тек. послу -ј- 5.192 4 -  6.358 +  7.498 +  8.031
Зарада на рез. прем. —  3.983 —  4.884 —  6.197 —  6.815
Зарада на рез. за нереш.

штете —ј— 124 —  91 —  66 4 - 80

Укупно -|- 1.333 +  1.383 Ј -  1.235 +  1.296
Приходи од камата ii. 103 1.267 1.560 . 1.752
Приходи од непокретности 356 378 466 791
Разни приходи 639 895 894 1.138

Бруто добит 3.431 З.У^З 4.155 4.У77
Расходи:
Режиски трошкови 3.275 3.772 3.878 4.484
Отписи 114 100 211 412

Укупио 3.389 3.872 4.089 4.896
Чиста зарада 4-2 51 66 81

Бруто добит je у знатном порасту и достиже у 1930.
години 4.98 милиона динара. A расходи су сваке: године
све већи, што уосталом изискује повећани волумен послова, 
Отписи су у последњој години за 100%. већи, тако да у 1930. 
години износе укупни административни расходи 4.89 ми-
лиона динара из чега резултира чиста добит1 од 81 хиљаде
динара.

Ако упоредимо кретање чисте добити у оба одељегоа
онда оиа изгледа овако:

1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Г:лементарно одел. 159 352 440 672
Животно одељење 42 51 66 81

Укупно 201 403 506 753

IH РАЧУН ИЗРАВНАЊА
Рачун изравнања 

Актива 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

a) Ликвидни пласман
Благајна 568 628 429 484
Потраживања код банака 20.766 25.942 32.485 36.419
Хартије од вредности 7.178 10.540 11.327 11.808
Потраживања у тек. рач. 445 1.871 2.110 1.950
Резерве за нереш. штете

реосигурања 1.290 1.627 1.713 1.759

30.247 40.608 48.064 52.420
б) Неликвидни иласман
Непокретности 6.967 7.627 9.223 16.168
Зајмови на власт. полисе 2.196 3.205 4.467 5.726

9.163 10.832 13.690 21.894
в) Разна актива
Разна имовина 140 277 172 55
Полог прем. рез. код реосиг. 1.861 2.935 4.002 4,087
ГЈолог код реосигурател>а 2.200 788 191 313
Прем. причува реосигурача 16.039 18.563 21.540 24.854
Салдо подруж. и гл. заступ. 3.051 2.4-23 2.348 3.452
Инвентар после отписа 155 278 280 296

23.446 25.263 28.533 33.05/
Пасива
a) Чиста имовина 1927. 1828. 1929. 1930.
Главница 500 1.000 1.000 1.000
Резервни фсшдови 1.346 1.448 1.670 2.922

Укупно 1.846 2.448 2.670 3.922

6} Дуг
Резервна премија 40.594 40.109 57.700 67.088
Резервисана штета 2.318 3.008 3.701 3.836
Фонд дивид. осигур. 150 201 280 446
Технички рачуни 1.250 2.283 2.043 1.806
Разна пасива 427 526 612 785

Укупно 44,739 54.127 164.336 74.761
в) Преносна насива
Полог реосигурача 58 1.152 2.043 3.062
Полог прем. рез. осиг 16.006 18.531 21.370 24.844

16.064 19.683 23.413 27.906
Збир акт, или пас. 68.996 , 83.827 96.356 114.033

Чиста имовина исказана je 1930. године са 3.92 ми-
лиона динара; од тога отпада 1 милион на главницу a скоро
3 милиона на резервне фондове. Они се снажно дотирају и
према 1928. години, дакле за две године, њихов je изиос ду-
плиран. Туђа сретства, —  дуг —  „Кроације” износи кра- 
јем 1930. годике 74.76 милиона, a њихов однос према чи- 
стој имовини je као 19 : 1.

Процентуалан однос 1 према сопственим сретствима 
je следећи:

1927. 1928. 1929. 1930. 
у процентима 

Сопств. сретства 4.4 4.2 3.9 3.7
Туђа сретства 95.6 95.8 96.1 96.3

Пораст туђих сретстава je последњих година био 
бржи од сопствених, и ако су и оиа знатно порасла; због 
тога je њихов процентуалан однос у постепеном опадању.

Премијска резерва je у 1930. години исказана са 
67.88 милиона, a према 1929. години већа je за 10.18 ми- 
лиона; то je веома снажан пораст, a упоређено са ранијим 
годнама, био je у 1930. рекордан; од 1927. до 1928 премиј- 
ска резерва je порасла за 7.51 милион a од 1928. до 1929. 
године за 9.6 милиона. Већа je такође и резерБисана штета, 
која у 1930. години износи 3.84 милиона динара. Преносна 
гшсива исказана je са 27.9 милиона динара.

Процентуална подела пласмана изгледа овако:
1927 1928. 1929. 1930.

У процентима
Ликвидни пласман 4-8.1 52.9 53.3 4S.8
Неликвидни пласман 14.4 14.1 15.1 20.3
Остала актива 37.5 33.0 31.6 30.9

Због повећања неликвидног пласмана, нарочито због 
подизања нових палата, je ликвидни пласман процентуално 
у 1930. години нешто смањен; осматрано према прошлим 
годинама, видимо, да се стално креће око 50% целокупног 
пласмана, што издашно задовољава све постулате ликви- 
дитета. Према 1929. години ликвидни je пласмаи већи за
4.3 милиона динара, пре свега због повећања потраживања 
код новчаних завода, a исказаи je са 36.42 милиона динара. 
Друга највећа позиција су хартије од вредности, исказане у
1930. години са 11.8 .милиона динара; то су махом државне 
хартије од вредности, хипотекарне и комуналне заложнпце. 
акције Јадранско-Подунавске банке, Прве хрв. шт.едионице, 
Хрватске пољопр. банке, Дубровачке пловидбе и Аграрие 
банке. Дакле скроз првокласни папири. Пракса „Кроације“ 
да свој портфељ хартија од вредности објављује сваке го- 
дине заједно са извештајем, веома je похвалан.

Неликвидан пласмаи исказан je са 21.89 милиона ди- 
нара и према 1929. години већи je за 7.2 милиона a састоји 
je од непокретности (16.17 милиона) и зајмова на властите 
полисе (5.73 милиона). „Кроација’’ има преко 17 сопстве- 
них палата у 8 главних вароши наше државе, a у извештају 
за 1930. годину се напомиње, да he, због потребе пословне 
експанзије у Бачкој и Банату бити у овој години у Новом 
Саду отворена нова филијала, чија je четворокатна палата 
скоро довршена. Тиме се објашњава и пораст позиције не- 
покретности. He морамо нарочито указати и на чињеницу,
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да претстављају све re непокретности много већу реалну 
вредност, na следствеио огромну тиху резерву.

„Кроација“ стоји врло близу нашем највећем акцио- 
нарском заводу — Првој хрватској штедиониди; — сем 
тога она je у знатној мери ангажована код „Наде“ општег 
осигуравајућег друштва у Сарајеву, које се повољно 
развија.

У управи „Кроације“ се налазе: у Управном одбору 
су г.г.: председник: Др. Николић Владимир, потпретседник: 
Др. Антолковић Мирко, Грахор Стјепан, Арх. Хајнцел Bje- 
кослав, Проф. Арх. Хољац Јашсо, Кукуљевић, Сакцински 
Фран, Николић Миховил, Др. Пливерић Бранко и Мгр. Др. 
Радићевић Ловро; у Иадзорном одбору: прочелник: Кулмер 
Мирослав и чланови Ћук Иикола, Ербер Рудолф и Др. 
Спевец Иво.

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D. — BEOGRAD

Jugoslovenski kreditni zavod a. d. tvorevina je naših ak
tivnih i vrednih ugljarskih industrijalaca braće Minh. Normalno 
banka je nenasita u pogledu kapitala. Pod povoljnom konjuk- 
turom za bankarski posao ona može da proguta ogromne ka
pitale. Zbog toga su braća Minh imali sjajnu ideju da jednu od 
peštanski big fife »ngažuju za kooperaciju u osnivanju Jugo- 
slovenskog kreditnog zavoda. Reč je o Mađarskoj eskontnoj i 
menjačkoj banci, iz Pešte.

Peštanci su bili još pre rata poznati na strani kao odlični 
bankari; Pešta je imala svojih pet velikih banaka, koje su i po 
volumenu poslova ,i po poslovnim metodama strčale daleko 
iznad same Mađarske; one su mogle biti pretstavnice narodne 
privrede bogatije i naprednije države 110 što je bila Mađarska. 
Sve su velike peštanske banke zainteresovane u jugoslavenskom 
bankarstvu i to još iz vremena pre rata. Može se reći da je 
interesman peštanskih banaka u Jugoslaviji posle rata 
znatno smanjen, a 11 svakom slučaju znatno skoncentrisan. Vo
deća peštanska banka pod imenom Peštanska mađarska ko
mercijalna banka nema danas na primer u Jugoslaviji isključivo 
svoje bankarsko zastupništvo, već održava vezu sa našom na
rodnom privredom u društvu sa nekoliko stranih banaka zajedno.

Mađarska eskontna i menjačka banka bila je takođe zain- 
teresovana pre rata na teritoriji današnje Jugoslavije, u Hrvat
skoj. Ona je imala pakete akcija dveju zagrebačkih velikih 
banaka. Usled raznih perturbacija posle rata ona je ostala bez. 
toga učešća, ona je bila jedina od pet velikih peštanskih banaka 
koja nije imala nikakve neposredne veze sa našom narodnom 
privredom. Ideja Braće Minh bila je za nju odlična prilika da 
sa jednim paketom akcija vaspostavi neposrednu vezu sa nov
čanim tržištem Jugoslavije.

Jugoslavenski kreditni zavod imao je prednost nad osta
lim našim srednjim i većim bankama da se pojavio na našem 
novčanom tržištu u trenutku kad je naša narodna privreda već 
biia potpuno prebolela posledice inflacije i još teže posledice 
deflacije. A uz to su naše prilike bile već konsolidovane. Sa te 
tačke gledišta Jugoslovenski kreditni zavod nije imao nikakva 
rizika. Prve tri godine njegova rada koincidiraju sa vrlo po
voljnim razvićem ekonomskih prilika kod nas, a naročito po
ljoprivrede, a to je za njega vrlo važno pošto on radi u glavnom 
sa vojvođanskim bankama, a sudbina svih vezana je za vojvo
đansku poljoprivredu.

Godina 1930. donela je pogoršanje konjunkture 11 toj 
oblasti, ali se iz završnog računa za 1930. godinu vidi da je 
uprava bančina urnela brzo da se preorijentiše i da tempo po
slova podešava prema pogoršanoj konjunkturi. U 1929. godini 
iznosio je obrtni kapital Jugoslovenskog kreditnog zavoda (za
jedno sa nepodeljenom čistom dobiti) 50,5 miliona dinara. U

Za 1929. godinu analizirano u broju 11. od 15. marta
1930. god., str. 51. Za 1928. god. analizirano u broju 8. od 30,
marta 1929., str. 121. 1

1930. godini pak iznosio je okruglo 56 miliona dinara. Kad se ima 
u vidu da je u 1930. godini glavnica povećana za 5 miliona di- 

I nara od (od 10 na 15) i da je rezerva isto tako povećana za
620.000 dinara, onda izlazi da se obrtni kapital nije povećao 
ni za iznos povećanja glavnice i rezerve. Ulozi na štednju pove
ćani su za 130.000 dinara, ali poverioci po tekućim računima 
smanjeni su preko 1,2 miliona dinara tako, da je kao što reko
smo ceo obrtni kapital zadržan u glavnom u granicama ispod 
povećanja glavnice, izbeglo se povećanje volumena poslova iz 
drugih izvora obrtnog kapitala, što je banka prema svojim ve
zama mogla lako da izvede.

U aktivi nalazimo velike struktuelnè promene. Tako na 
primer potraživanja kod banaka se smanjuju prema 1929. god. 
od 9,27 na 4,38 miliona dinara. Više od polovine ukupnog 
potraživanja stopilo se. Kod eskonta nalazimo povećanje od 
ukupno 1,800.000 dinara. Kod glavnog aktivnog posla, a to su 
dužnici, registrira bilans 1930. godine povećanje od 7,4 miliona 
dinara. Tome treba još dodati povećanje 0,7 miliona dinara 
hartija od vrednosti i 1,8 miliona dinara od menica, što po
kazuje ukupno povećanje aktive od okruglo 10 miliona di
nara. Pet miliona dolazi kao posledica povećanja, a pet miliona 
kao posledica strukturalne promene u aktivi t. j. smanjenje po
traživanja kod banaka.

Mi tu strukturelnu pojavu objašnjavamo težnjom da se 
proširi krug poslovnih prijatelja van banaka, koje su u prvim 
godinama rada 'oančinog bile glavne mušterije. To je ta pre- 
dostrožnost s obzirom na promenu konjunkture. Ta preorijenta
cija sastoji se u sve većem angažmanu na teritoriji predratne 
Srbije. Ona je znatno olakšana unifikacijom meničnog zakona. 
Sve veće iznose kapitala plasira Jugoslovenski kreditni zavod u 
predratnoj Srbiji.

iNa isti se način objašnjava i činjenica da se udvostručio 
portfelj sopstvenih hartija od vrednosti. Zbir rashoda pokazuje 
sumu od 2,9 miliona dinara ali ona ne obuhvata pasivne ka
mate. Troškovi su nešto u porastu, porezi nešto jače, a otpisi 
po inventaru se u opšte ne pojavljuju, pošto je izgleda, već 
potpuno otpisan. Čista dobit se penje na 1,449 miliona dinara; 
veća je za 335.000 dinara no u prošloj godini.

I ove godine je podeljena dividenda od 7%.

Račun izravnanja
Aktiva 1927 1928 1929 1930

u hiljadama dinara
Blagajna 3.449 562 1.585 1.597
Potraživanja kod banaka — 1.988 9.269 4.379
Valute i devize 8 407 856 717
Menice 15.466 11.096 16.472 18.281
Hartije od vrednosti 94 964 725 1.453
Dužnici 19.525 21.093 22.201 29.626
Inventar 52 35 —

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 ' 10.000 15.000
Rezerve 13 20 128 750
Pasivni fond —• — . 22 44
Ulozi na šted. i t. rač 14.142 14.607 18.252 18.383
Poverioci po tek. rač. 14.260 10.023 21.091 19.866
Čista dobit 19 1.080 1.114 1.449
Bilansna suma 38.865 36.048 51.110 56.054
Dividenda — 8% 7% —

Račun gubitka i dobitka.
Kamata 551 1.910 _ _

1 Troškovi i plate 466 853 1.037 1.112
! Porezi — 252 250 352
; Otpisi od nameštaja 5 17 166 —
! Čista dobitц 19 1.080 1.114 1.449
i Prihodi
: Kamata 921 3.419 2.315 2.622
;■ Prenos dobiti — 13 31 136
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Provizije 97 508 — —
Razni prihodi 24 171 22 155
Zbir prihoda ili rash. 1.043 4.113 2.568 2.913

U upravnom odboru su sledeća gg.: pretsednik Julius 
Mrnh, potpretsednik Jozeà Bil ; članovi Milutin Stanojević, Dr. I 
Geza Hari, Mihajlo Lukarević, Slavko L. Singer, Bora Popović, I 
Dr. Eugen Roz, Jon Nikerzon, Hinko Blivajs, živan T odoro-j 
vić Ljuba Gođevac, Đuro Lederer i Mihajlo Miljković; u Nad- j 
zornom odboru pretsednik Borisav Stojanović, članovi Dr. Vinko 
Vrhunec, Bela Gold, Dr. Cvetko Gregorić i Rihard Tolnam.

„УНИОН“ ПАРОМЛИНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО —
ОСИЈЕК.

Прилике наше млииске иидустрије нису се ни у 
прошлој години побољшале, чак се може говорити и о из- 
весном погоршању. С обзиром на свој велики капацитет, 
далеко већи него што je домаћи консум, наша млинска 
иидустрија упућена je на извоз. Једино јачим извозом, мо- 
гуће je нашу млинску индустрију у толикој мери упослити 
да буде рентабилна.

Погоршање прилика млинске индустрије долази са 
два узрока: од далеко веће царине ка брашко но на жито у 
увозним земљама и друго, прописима о примељивању.

Наша млинска индустрија налази се још и у тој непри- 
јатној ситуацији, да мора набавити пшеницу уз Еећу цену 
него што би одговарало светском паритету. Уколико се 
ради о домаћем консуму те надпаритетне цене немају већег 
зкачења нити лоше делују на млинску индустрију. Међутим 
битно тгогоршавају ситуацију код извоза. Да би се елими- 
нирале те неприлике, држимо да би било опортуно да се 
млинској индустрији у некој форми надокнади оно, што она 
више издаје за набавку пшенице при извозу брашна. Из- 
возне премије познајемо и код вииа и држимо, да би било 
опортуно да се уведу и код брашна. Тим пре, што тако 
раде наши главни конкуренти, у првом реду Мађарска.

Биланс Унион паромлииа за 4 последње године овако 
изгледа:
Актива 1927 1928 1929 1930

у хиљадама динара
Инвестиције 5.256 13.124 13.124 13.124
Благајна 281 555 621 471
Дужници 20.572 20.572 16.911 12.695
Материјал 217 332 269 378
Вреће и угљен 1013 669 983 660
Пшеиица и брашно 20.466 21.929 14.734 7.081
Ефекти 8.692 8.682 8.752 8.585
Осигурање 145 147 141 141
Г убитак 181 ------ 71 270
Па|Сива:
Главница 7.500 12.000 12.000 12.000
Резерве 6.971 7.349 7.345 7.332
Резерва валоризације ------ 3.402 3.402 3.402
Фонд амортизације 2.973 3.399 3.842 4.250
Акцепти 5.375 9.030 9.110 5.015
Веровници 32.777 28.577 18.625 10.075
Добитак 912 ------ ------
Укупна биланса 56.927 66.082 55.769 43.591

Укупна сума биланце je од три године унатраг у
знатном опадању. To je у вези са слабиј им пословањем до-
тично потешкоћама око извоза, Унион млин, наш највећи
млин, чије je подизање било срачунато на извоз, тешко
пати од немогућности извоза. Залихе пшенице и брашна из- 
носе нешто преко трећине оног износа који je био у би- 
ланси концем 1927-28. Додуше и снижене дене делују на 
смањење ове позиције, али ипак не у толикој мери. И потра- 
живања на текућим рачунима знатно су попустила. Сла- 
бија прођа брашна, na и мање дужника.

Инвестиције су номинално на истој висини. Ну услед 
знатних отписа, који се књиже на посебном рачуну у па-

сивној страни билансе, инвестиције заправо су књижене са 
9 милиона динара. Према томе, оне су више него д е о -  

ј струко покривене властитим сретствима. У том погледу 
ситуација Унион млина управо je одлична.

Обавезе износе: акцепти 5 милиона и повериоци 10 
милиона, укупно 15 милиона динара. Ако томе прибројимо 
залихе пшенице и брашна, и ефекте, видимо ванредни ли- 
квидитет за једно индуетријско лодузеће. Обавезе поду- 
зећа износе 15 милиона динара према скоро 40 милиона 
динара 1927. и 1928. године. Ту се најбоље види како де- 
лује погоршање коњунктуре. Година je закључена са гу- 
битком од 270 хкљада динара. У извештају се спомиње да 
није било повољног резултата код афилираног млина у 
Барчу (Мађарска) да би губитак био знатно већи. A кон~ 
куренција на домаћем тржишту код великог броја млинова 
била je таква да се je радило највећим делом са губитком.

Уирава у извештају истиче да су се морале провести 
строге мере штедње. Једном делу чиновника и радника мо- 
рало се je одказати a они који су преостали морали су се 
задовољити са нижим беривима. Унион млин no томе ишао 
je путем, којим he морати «ренути многа наша подузећа 
да општом редукцијом издатака нађу излаз из ове си- 
туације.

У управи се налазе следећа гг. : Оскар Вајсмајер, 
претседник, С. Пор, Др. Никола Костренчић, Сам. Костен- 
баум, јулио Пфајфер, К. Шмит, јулио Зоргер, Антонин 
Тиле, Фердинанд Вондрачек, a у надзорном одбору: Корски,. 
Адам Мергенталер, Вјекослав Пилпел, Рихард Пискачек, 
Геза Сабо, Драгутин Водкчка, Хуго Вајс.

ŠTEDIONICA BAČKE OBLASTI — SOMBOR.
Onaj koji ne zna istoriju naše državne administracije, 

onaj koji ne zna da je naša zemlja bila podeljena na tridesetak 
oblasti, pri pročitanju naslova ovog zavoda neće znati da se 
ovde radi o jednom javno-pravnom novčanom institutu, već će 
pre pomisliti da je to privatan zavod. Štedionica bačke oblasti 
ne samo da je preživela bačku oblast kao administrativno- 
pravnu jedinicu, već joj sve bolje ide bez njezine metropole. 
Razviće ovog novog novčanog zavoda pokazuje da mu ni naj
manje ne smeta njegov neregulisan pravni položaj. Danas je 
to sve delikatnije pitanje. Napraviti Štedionicu bačke oblasti 
filijalom Banske štedionice u Novom Sadu znači reskirati da se 
preseče njezino sjajno razviće, koje pokazuju njezini bilansi za 
poslednje dve godine. Bez obzira na naše načelno gledište na 
javno-pravne kreditne ustanove, mi se možemo samo radovati 
što ovako lepo napreduje javno-pravna institucija baš u Bačkoj, 
istina iz njezinog se izveštaja ne vidi pod kakvim uslovima iz
država ona konkurenciju u svome reonu i kakva je njezina 
aktivna i pasivna kam ata; ali ma kako da je ona predusretljiva 
prema komitentima u tom pogledu, njezino ovako lepo razviće 
ne bi bilo mogućno, da se nije osećala potreba za takvim jed
nim institutom u • Bačkoj i da njezina uprava nije tako lepo 
shvatila njezinu funkciju. Na kratko, dobro je što štedionica 
bačke oblasti postaje sve važnijim faktorom novčarstva u 
Bačkoj.

Račun izravnanja.
Aktiva 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Gotovina:

u blagajni — 956
kod novčanih zavoda — 10.892

ukupno 8.482 11.848
Menice:

uknjižene 19.956 24.477
lične 5.318 20.060

ukupno 25.274 44.537

*) Za 1929. godinu (prvu) bilans je analiziran u dodatku
„Narodnog Blagostanja” od 4. okt. 1930. god. br. 40, str. 172.
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Dužnici: I

na uknjižbu 3.426 807
•na vrednosti 3.534 4.561 1

neobračunate stavke 568 523

ukupno 7.528 5.891 j
Kaucije i garancije 10.650 12.336
Osnivački troškovi 53 26
Nameštaj 79 69

Pasiva \
[

Fond bačke oblasti 5.000 5.000 ;
Ulozi: 5J
na knjižice 23.778 26.920 1
po tek. računu 9.856 24.730

ukupno 33.634 51.650 1*
Rezervni fond — 600 i
Pensioni fond — 331 1
Poverioci 982 1.776
Prelazne kamate 645 882
Čista dobit 1.195 2.134
Biiansna suma (bez kauc. etc.) 41.557 62.373
. A koliko raste njezin značaj najbolje nam pokazuje či

njenica ,da je njezin obrtni kapital, koji je već u prvoj godini , 
skočio na 38 miliona dinara, dostigao krajem 1930. godine za- ! 
vidnu svotu od 56,6 mil. dinara. Od toga je samo 5 miliona ; 
stalni ulog Bačke oblasti, a 51,6 miüona pretstavljaju tuđa sret- : 
stva i to okruglo 27 miliona ulozi na Štednju po knjižicama, a !
24,7 mil. ulošci po tekućim računima. Prvi su skočili za godinu 
dana za 3,2 mil. dinara, a drugi za skoro 15 miliona dinara. Pri 
tome treba imati još u vidu, da je Štedionica bačke oblasti po
sredovala ;u upisu znatnog iznosa akcija Agrarne banke (31.450 i 
komada). Za uplatu treće i četvrte rate tih akcija potrebna je 
bila suma od 7,8 mil. dinara i veći deo te svote podignut je sa 
računa kod Štedionice. Pa ipak ulošci pokazuju višak. U 1930. 
godini izdato je 111 .novih uložnih knjižica. Sa tim iznosom 
tuđih sretstava crpljenih iz zemlje, Štedionice bačke oblasti po
stala je, jednim naletom, velikim novčanim zavodom cele Voj
vodine.

Težište aktivnih poslova Štedionice pada na portfelj, što 
je, u ostalom zajedničko svima bankama, koje rade u Vojvo
dini, a specijalno u Bačkoj, u kojoj je zemljište još i danas naj
skuplje. Ukupan plasman menica iznosi 4-4,5 miliona dinara. Za 
malo pa 100% više no 1929. godine. Po takođe starom bankar
skom uzusu težnja je kod poverilaca u Vojvodini da menične 
tražbine prikopčaju za posed nepokretnosti. Tako je i kod Šte
dionice bačke oblasti više od polovine meničnog portfelja pre- 
notirano u gruntovnim knjigama (24,47 miliona dinara). Na su
prot tome porastu meničnog potraživanja pokazuje bilans kra
jem 1930. godine opadanje aktivnih tekućih računa na 5,9 mi
liona dinara prema 7,5 mil. u 1929. godini. Ali taj račun obu
hvata dve vrste poslova: jedno su potraživanja po tekućem ra
čunu, ojbezbeđena hipotekar.no, a druga su lornbarđ. Prvi se 
stropoštao, dok je lombard porastao od 3,5 na 4,5 mil. dinara.

U svom izveštaju iskazuje Štedionica statistiku mesečno 
odobrenih kredita, iz koje se vidi, da su one iz meseca u mesec 
rasli i da čak u onim mese cima, u kojima seljak ima najveći 
posao u polju, tražnja kreditima nije umanjena. Jedino što 
avgust popušta prema julu za oko milion dinara.

Ukupna tražnja za kreditom je od 688 lica na 91,7 mi
liona dinara od čega je 56,9 miliona odobreno i najveći deo je 
izvršen.

Činjenica da su jako opali krediti po tekućim računima 
lako može da je u vezi sa činjenicom da je Agrarna banka odo
brila prilično obilne kredite za poljoprivredu u tom kraju i da 
su mnogi dosadanji dužnici Štedionici otplatili svoje dugove iz 
sretstava dobivenih od Agrarne banke.

Od ostale aktive 11,8 miliona dinara ima Štedionica u 
blagajni i kod novčanih zavoda. Time se ona sve više razvija 
kao banka banaka i održava potreban Iikviditet.

Kao tranzitna stavka u bilansu pojavljuju se kaucije i 
garancije u iznosu od 12,3 miliona dinara. Taj se posao knjiži 
obično kod naših banaka kao tranzitna stavka i ako on to nije. 
Banka daje obavezu za dužrtika, a prima od njega razne garan
cije. Te garancije nisu uvek prvoklasne tako da iz njih može da 
potekne izvestan rizik. Dobro će biti ako bude Štedionica u 
idućem svom izveštaju dala malo podataka o tome o kakvim 
se vrstam a kaucija i garancija radi.

Završujući ovaj kratak pregled onoga što se nalazi u bi
lansu Štedionice za bačku oblast, da se zadržimo malo na 
onome, čega u njemu nema: izgleda da zavod nema nijednog 
komada hartija od vrednosti. To je odista čudnovato i  neobično 
naročito danas, kad se kod naših privatnih i javno-pravnih nov
čanih institucija naglo povećava efektni portfelj. Mi držimo da 
bi štedionica mogla jedan deo svoje aktive da uloži u državne 
hartije od vrednosti i da bi to čak potpuno bilo u duhu aktivne: 
politike jednog javno-pravnog novčanog zavoda.

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1929,

u hiljadama dinara
1930.

Plate — 308
Troškovi 487 254
Kamata 1.616 2.818
Porez na rente 42 57
Čista dobit 1.195 2.134

Prihodi
Prenos dobiti — 84

Kamate 1.631 4.161
Provizije 710 1.326
Bruto dobit 3.341 5.571

Kod ovakvog porasta volumena poslova morao je po
rasti i dobitak. Bruto prihodi su skočili od 3,34 miliona dinara 
u 1929. godini na 5,57 miliona dinara u 1930. godini. Porast 
dolazi u glavnom od kamate (2,5 miliona dinara) i provizije 
(610.000 dinara). Troškovi su vrlo čedni. Iznose 562.000 di
nara prema 487.000 u pretprošloj godini. Čista dobit je porasla 
od 1,2 miliona dinara na 2,13 miliona dinara i upotrebljena je: 

na tantijeme 204.980 dinara
rezervnom fondu 1,200.00 dinara
penzionom fondu 518.880 dinara
nagrade činovnicima 55.500 dinara
otpisi 48.000 dinara
a prenosi se za iduću godinu 106.630 dinara
Rezervni fond je dostigao visinu od 1,8 miliona dinara. 
Upravni odbor Štedionice Bačke oblasti sastavljen je od 

sledeće gg.: pretsedni'k Dimitrije Klicin, N. Sad; potpretsednik 
Dr. Jojkić Dušan, Kula; članovi: Budišin Sava, Stapar; Dr. Keler 
Lovro, Kula; Logo Karlo, Sombor: Dr. Mayer Đena, Sombor;. 
Nikolić Steva, St. Futog; Petrović Milivoj, Sombor; a Nadzorni 
odbor od gg.: pretsednih Žihlavski Pavao, Pivnice; članovi Jer- 
ković Boža, V. Topola; Kalić Panta, Deranje; Rif Franja, Ga- 
kovo; Dr. Palašti Edo, Sombor; direktor je g. Aradski Žarko.

ЧитаЈте наше анализе б м л а н с а



„Унион“ паромлинско джонжчарско друштао
у Осж|ежу

Ш ввф ш аш в Рачун изравиаи>а на дан 31. дедежбра 1930* год„ Дуговхша.

Динара Динара
Рачун млина Рачун дконичке главнице

млин, спремишта, свеукуд. млин- 60.000 комада дионица no Дин.
с ш  намјеш тај, индустр. трачнице 200,— 12,000.000 —
и електр. расвјетни намјеш тај 12,000.000 — Рачун причувне закладв 7,332.286.63

Рачун стамбенжх зграда 1,214.093.04 Рачун амортизације
Р ачун  покретнина, утензилија, ре-

70.250,—
отпис за умаљење вриједности

квизита и возила млинскнх зграда, стројева и
Рачун благајне млинског намјештаја 4,250.099 —

готовина 471.877.14 Рачун мировинске закладе 1,063.580
Рачун текућих рачуна Причувна заклада за валугарне

потраживање код банака и пошт. разлике 3,402.790.—
штедионица, дуж ници 12,695.675,81 Рачун радничке нрипомоћне за-

Рачун м јеница 16.120,— кладе 266.405 —
Рачун  материјала Заклада Отона Фелкера 90.630,—

залиха материјала 378.497.58 Заклада Оскара Ваисмајера 89.370,—
Рачун угљена Рачун прихвата

залиха угљена 194.680,— прихвати у оптицају 5,015.000,—
Рачун  врећа Р ачун  текућих рачуна

залиха врећа 466.180,— вјеровници 10,075.936.64
Рачун осигуравањ а Р ачун  дивиденда

антиципиране пристојое осигуравањ а 141.671.96 за  недигнуте дивиденде 5.505.—
Рачун еф екта закладе Отона Фелнера 4.687.50 Рачун јамчевине 2,137.260.—
Рачун  мељива

залиха пшонице, кукуруза, јечма,
тјестенине и мељива 7,081.691.80

Рачун  вриједнота 8,585.572.50
Губитак 270.604.94
Вриједносни папири

служ еће као сигуриост у  име
јамчевине 2,137.260,—

i 43,591.602.27 43,591.602.27

Гуввди Рачун губжтка и добшжа, на даи 31® децембра 1930. год. Довицш

Динара Динара

Рачун амортизације Рачун уложних камата
отпис за умањење вриједности за уложне камате од разних завода 73,251.59
стројева, млинског иамештаја и Рачун камата вриједносних папира
зграда млина 425.500.— за камате 972.250.—

Рачун пореза Рачун камата државних папира
за плаћени порез 267.073.25 за камате од инвестиционог зајма 1,0.500.—

Рачун осигурања Рачун дохотка од некретнина 70.462.50
за плаћене пристојбе за осигурање 270.989.89 Губитак 270.604.94

Рачун' неутјеривнх тражбина 17.450,—
Рачун мељива

за пословне трошкове одбив бруто
дохотка 416.055,89

1,397.069.03 1,397.069.03

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R
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Садржај:
Leskovačka centralna banka — Leskovac 
„Putnik” društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevim Jugoslaviji, a. d. — Beograd 
„Мостер” творниЦа лака и боја д. д . —  Загреб 
Српска привредна банка д. д. — Загреб 
Društvo za vazdušni saobraćaj a. d., „Aero put” — Beograd

ZANATSKA BANKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, BEOGRAD.

— Ispravka —
U dodatku „Narodnog Blagostanja” od 18. aprila 1931. 

godine, broj 16, strana 135, analizirali smo bilans Zanatske 
banke Kraljevine Jugoslavije; tom prilikom potkrala nam se 
jedna računska omaška, koju ovime ispravljamo:

Na strani 137, a u analizi pozicija računa gubitka i do
bitka pogrešno su izostali iz tablice u poziciji troškova za 1928. 
i 1929. godinu opšti upravni troškovi odnosno plate.

Pravilno, upoređenja pozicija računa gubitka i dobitka
ima da izgleda ovako:

Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

T roškovi 1.199 2.635 2.906 3.308
Kamata 142 1.050 1.498 1.466
Provizije 11 2 13 13
Otpisi 17 206 605 519
Čista dobit 136 1.235 2.557 3.976

Prihodi
Prenos dobiti — — 81 67
Kamata 1.455 4.903 7.084 8.660
Provizije 3 16 24 34
Prihodi hartija od vred. — — ■ — 49
Razni prihodi 83 210 391 542
Bruto dobit 1.537 5.129 7.581 9.352

Iz bančinih rashoda dakle vidimo, da su troškovi (upravni
troškovi i plate) u 1930. godini porasli svega za 13% a ne, 
kako smo mi to  pogrešno bili javili za 100%. Kad se uzme u 
obzir znatno povećanje volumena poslova i polet Zanatske 
banke u 1930. godini onda treba istaci, da je porast troškova 
stvarno bio minimalan, što se samo može objasniti rigorozno 
sprovedenom štednjom bančine uprave.

LESKOVAČKA CENTRALNA BANKA — LESKOVAC*)
Lesikovačka centralna banka je prototip poslovne banke. 

Ona se u visoko poslovnom Leskovcu veoma dobro oseća, a 
pri tome ima još i zadovoljstvo, da je, 'kao provincijska banka, 
ipak prva i vodeća na teritoriji predratne Srbije.

Leskovac, i ako sred provincije, razvio se tokom vremena 
u jedan važan industrijski centar, bez dodirnih tačaka sa pre- ] 
stonicom, sa kojom ne podržava poslovnih veza, sem onih, koje 
su mu potrebne za plasiranje svojih proizvoda. A čak i kao po
trošač je provincija za leskovačku industriju mnogo interesantni
ja od Beograda. Takve naročite prilike, snažna aglomeracija ka

• )  Bilans za 1929. godinu je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 29. novembra 1930. godine, broj 48.
strana 215.

pitala i industrijske radinosti kumovale su Leskovačkoj central
noj banci, koja je 1921. godine osnovana spajanjem Leskovačke 
akcionarske štedionice (osnovane 1888. godine) i Leskovačke 
prometne banke (osnovane 1908. godine). Glavnica je iznosila
4 miliona, a u toku nekoliko godina povišena je na 20 miliona 
dinara.

Poslovne banke tipa Leskovačke centralne banke bitno 
se razlikuju od depozitnih novčanih ustanova. Več prema pri
rodi poslova, mora da su one mnogo okretnije; kod njih su šanse 
velike zarade mnogo veče, ali su istovremeno mnogo veći i 
rizici.

Leskovačka centralna banka je bankar i financier lesko
vačke privrede, ali ona istovremeno uzima i vidnog učešća u in
dustrijskim preduzećima Leskovca, Jagodine i Skoplja. Time je 
usko vezana i za sudbinu južno-srbijanske trgovine i industrije; 
to najbolje dokazuje njezino stanje u 1930. godini, kad se pri
like i u Leskovcu nisu najpovoljnije razvijale. Banka u svome iz 
veštaju podvlači, da se je domaća industrija borila velikim po
teškoćama ali da je minulu godinu ipak završila zadovoljavaju
ćim uspehom.

Tačno je, da naročitih gubitaka nije bilo, ali da se je od 
njih očuvala, svi su morali pristupiti znatnom reduciranju vo
lumena poslova. To je danas već notorna stvar. T a je činjenica 
kod Leskovačke centralne banke igrala jednu veoma važnu ulo
gu. To se lepo vidi iz upoređenja glavnih bilansnih pozicija za 
poslednje godine. Dobijamo sleđeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 2.097 3.265 3.452 4.277
Menice 11.988 15.196 12.167 16.364
Dužnici 17.897 24.179 30.624 31.055
Konzorc. preduzeća 2.753 2.242 2.242 2.742
Nepokretno imanje 124 124 122 675
Hartije od vrednosti 9.481 9.610 11.130 5.677
Nameštaj i pribor 66 73 66 66
Razni računi 28.088 50.131 50.666 53.367

Pasiva
Glavnica 15.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi 543 979 842 941
Ulozi na štednju 9.286 13.537 16.420 20.232
Ulozi po tek. rač. 10.179 7.959 6.769 16.395
Poverioci — 4.990 6.006 —

Reeskont
kod Nar. banke 5.969 5.990 5.998 —

Računi raz. osoba
i privr. rač. 1.562 299 919 1.112

Zbir aktive i pasive 72.589 105.195 110.483 114.225
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Račun gubitka i dobitka 

Rashodi /
Kamata 2.660 3.066 3.924 3.742
Troškovi 521 896 731 2.095
Otpisi 10 2.749 51 9
Čista dobit 2.268 — 2.956 2.233
Poreska rezerva — 433 — —

Prihodi
Kamati 2.293 3.037 3.952 5.095
Provizija 1.947 2.639 2.553 1.245
Razni prihodi 1.219 1.468 1.158 1.739
Bruto-zarada 5.459 7.144 7.664 8.079

Sopstvena sretstva, glavnica i rezerve iznose krajem 1930. 
godine 20.94 miliona dinara, od čega je 20 miliona glavnica a
941 hiljada rezervni fondovi. Ovi poslednji su prem a 1929. godini 
veći za 100 hiljada dinara, ali još ne dostižu visine od 1929. go
dine, (kad su zajedno sa čistom dobiti upotrebljene za otpis 
sumnjivih potraživanja).

Zbir stranih sretstava veći je prema 1929. godini za nepu
nih 1.5 miliona dinara; to nije nikakva naročita promena; ali 
ako up'oredimo kretanje pojedinih pozicija, ikoje sačinjavaju 
strana sretstva, onda padaju u oči velike struktureine promene u 
pasivi: ulozi na štednju porasli su u 1930. godini za 3.81 milion 
na 20.23 miliona dinara, a ulozi po tekućim računima za 9.63 
miliona na 16.39 miliona dinara. Taj ogroman porast upravo iz
nenađuje, naročito kod uloga po tekućim računima; objasniti 
se može jedino time, da poslovni prijatelji Leskovačke cen
tralne banke plasiraju kod nje svoja raspoloživa sretstva, pošto 
su bili prinuđeni, da. smanje svoj poslovni volumen. Pri tome 
treba napomenuti, da je uprava bančina u toku 1930. godine 
znatno snizila kam atnu stopu.

Banka se je u 1930 godini formalno gušila u novcu. U 
tome pogledu kaže uprava u svome izveštaju: „Naš zavod nije 
mogao naći povoljne plasmane svojim raspoloživim sretstvima, 
osim kod svojih poslovnih veza — velikih novčanih zavoda, kod 
kojih je tokom cele godine imao na žiro-računu ogromne svote. 
Tražnja kredita bila je neznatna i pored toga, što je naš za
vod snizio kamatnu stopu na predratnu, i odobravanje kredita 
organizirao tako, da je rešavanje kredita sa najvećom predu- 
sretljivošću učinio brzim i elastičnim-

Usled ovako stvorene situacije, a u pomanjkanju po
trebnih mogućnosti plasmana, uprava se odlučila na jednu veoma 
pravilnu i radikalnu meru: ona je viškom raspoloživih sretstava 
likvidira oba ostala izvora tuđih sretstava: poverioce i reeskont- 
ne kredite kod Narodne banke i Poštanske štedionice. Obe ove 
pozicije iskazane su krajem 1929. godine sa 12.00 miliona di
nara, a krajem 1930. godine ovih pozicija u bilansu više nema. 
To je bio jedan potez, učinjen silom prilika, ali je bio veoma 
mudar, jer ti krediti ostaju i dalje bančina gvozdena rezerva, 
rezerva, koja će se moći upotrebiti, čim se privredno stanje po
boljša, odnosno čim se za to ukaže povoljna prilika.

Ukupna sretstva, kojima je banka raspolagala krajem 1930. 
godine, dostižu 57.5 miliona dinara; prema 1929. godini veča šu 
za nepunih 1.5 miliona, dok su prem a 1927. godini veća za preko
15.0 miliona dinara (od toga otpada 5 miliona na povišenje glav
nice). Plasman ovih sretstava je prema 1929. godini veći za 400 
hiljada dinara: iznosi 56 miliona, a 4.28 miliona nalazi se u bla
gajni bančinoj i na žiro-računu kod Narodne banke i Poštanske 
štedionice.

Najveća pozicija aktive je plasman po tekućim računima: 
sa 31.05 miliona najveći je u poslednjim godinama. Prema 1929. 
godini porast iznosi nešto preko 400 hiljada a prem a 1927. go
dini 13.16 miliona dinara. Potraživanje bančino po meničnim 
kreditima, koje je u 1929. prema 1928. godini smanjeno za 3 
miliona dinara, u 1930. godini ponovno je povećano za 4.2 mi
liona na 16.36 miliona dinara.

Konzorcijalna preduzeća iskazana su sa 2.74 miliona di
nara, za 500 hiljada dinara više no u 1929. godini. Tu je pre

i svega Automatski mlin Balkan, koji je Leskovačka centralna 
banka podigla 1923. godine u Skoplju, u ortakluku sa Braćom 
A. Tasić, industrijalcima iz Skoplja. Mašinerije tog mlina i nje
govo uređenje je najmodernije. Taj je mlin, sa minimalnim ka
pacitetom od 80.000 kg za 24 sata, u relativno vrlo kratko vre
me uspeo da bude amortizovan a po tome da iz sopstvenih 
sretstava podigne još jedan isto tako moderni i poznati mlin, 
pod imenom Automatski mlin „M orava” u Jagodini. Oba ova 
preduzeća vode se po bančinim knjigama sa 2.74 miliona dinara, 
a potsećamo naše čitaoce, da je u izveštaju za 1929. godinu 
banka napomenula, da njihova stvarna vrednost iznosi preko 
20 miliona dinara. Oba su mlina radila u toku 1930. godine, upr
kos mlinske krize, punim svojim kapacitetom. Postignuta dobit 
ovih preduzeća bila je veoma zadovoljavajuća, ali kako je bilo 
i pretrpljenih šteta, usled insolventnosti njihovih konsumenata, 
to je znatan deo dobiti upotrebljen na otpis sumnjivih potraži
vanja i ojačanje fondova. Jedino pozicija hartija od vrednosti 
pokazuje prema 1929. godini smanjenje, za 5.45 miliona sa 5.68 
miliona dinara odnosno za skoro 100%. Ovako nisko stanje nas 
zapravo začuđuje. Očekivali smo, da će ova pozicija, već i u 
pogledu na obilnost sretstava, kojima je banka u toku godina 
raspolagala, biti znatno veća; svakako treba imati u vidu, da 
je bilansirani iznos stanje 31. decembra 1930. godina, dok je 
ovaj račun u toku godine pretrpeo mnogo promena, kako u po
gledu prodaje tako i u pogledu kupovanja hartija od vrednosti. 
Nameštaj i pribor bilansiran je sa istim iznosom kao i prošle 
godine, a nepokretno imanje iskazano je sa 675 hiljada dinara 
(za 553 hiljade više no u 1929. godini).

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su prem a 1929. 
godini prihodi od kam ata znatno porasli, ali da su provizije sma
njene za preko polovine. Razni prihodi (što su prihodi od har
tija od vrednosti) porasli su na 1.74 miliona. Bruto zarada je 
prema 1929. godini za 1.4 miliona veća, i iznosi 8.08 miliona 
dinara. Rashodi po kamatama su smanjeni, tako isto i otpisi; 
da nisu troškovi prema 1929. godini povećani za 1.36 miliona 
na 2.09 miliona, čista bi dobit u 1930. godini bila rekordna; 
stvarno ona je za preko 700 hiljada manja od one u 1929. god. 
i iznosi 2.23 miliona dinara, što dozvoljava isplatu 10% di
vidende.

Za razvoj Leskovačke centralne banke je pitanje fuzije, 
odnosno pitanje preuzimanja Leskovačke kreditne banke po
stalo naročito interesantno i ako je već tri godine od kako je 
međ upravama oba zavoda postignut sporazum, do fuzije ipak 
još nije došlo. Bili smo ubeđeni, da je fuzija bila sprovedena u 
prošloj godini; međutim čitamo u izveštaju, da predlog o spa
janju od nadzorne vlasti usled izvesnih administrativno neispu
njenih formalnosti nije bio odobren. Novim predlogom je tim 
formalnostima udovoljeno i u 1931. godini biće spajanje defini
tivno izvršeno. Leskovačka centralna banka je već i onako 
vlasnik Kreditne banke, pošto raspolaže sa  47.780 akcija od 
ukupnih 50.000 komada, dakle sa 95.56%. Fuzija ima da se iz
vrši na taj način, da će Centralna banka preuzeti celokupnu ak
tivu i pasivu Kreditne banke, a akcije će isplatiti po vrednosti 
procene na dan spajanja. Glavnica Kreditne banke iznosi 1928. 
godine 5 miliona, rezerve 670.000, ulozi na štednju 2 milionà, po 
tekućim računima 2.6 miliona, a  čista dobit 1.1 milion dinara. 
Prilikom fuzioniranja, glavnica matice, Leskovačke centralne 
banke, ostaće nepromenjena.

Međ akcionarima Leskovačke centralne banke došlo je u 
poslednjoj godini do interesantnih promena: prilikom glavne 
skupštine za 1929. godine (zboru je bilo prijavljeno 60 akcio- 
nara sa 27.305 akcija (od ukupnih 40.000 komada) a za glavnu 
skupštinu za 1930. godinu (15. m arta 1931. godine) 38 akcio- 
nara sa 29.889 akcija —  što dokazuje, da je koncentracija ak
cija u nekoliko ruku dobila nov polet u toku 1930. godine.

U upravi se nalaze: Pretsednik: Gligorije Petrović, indu
strijalac; potpretsednik: Vasilije H. Milenković, rentijer, član- 
novi: Doka T. Đorđević-Kukar, industrijalac, Košta J. Vranjkić, 
industrijalac, Dušan S. Đorđević, preduzimač, Milan Cekić-Voj-
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vodić, trgovac, Milorad T. Milenković, direktor banke, Doka 
J. Vranjkić, industrijalac, Nikola M. Stojiljković, trgovac, Aca
H. Kostić, izvoznik, čeda M. Todorović, krojač, Stevan Živko- 
vić, trgovac. Nadzorni odbor: Pretseđnik: Gavra S. Stamenko- 
vić, industrijalac. Članovi: Mihajlo H. Đorđević, rentijer, Pera 
T. Đorđević, industrijalac, Stevan S. Čuljković, rentijer, Dr. Du
šan ]. Radaković, lekar, Milan Stamenković, industrijalac.

„PUTNIK” DRUŠTVO ZA SAOBRAĆA] PUTNIKA I TURISTA 
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI, A. D. BEOGRAD*)

Sa svojim radom i postignutim uspehom u 1930. godini 
može biti društvo „Putnik” više no zadovoljno. Ova je godina 
bila za upravljače „Putnikom”, kao posledica burnih događaja 
iz 1928. i 1929. godine, nekakva probna godina. „Putnik” je tu 
probu sjajno izdržao i pod promenjenim i otežanim okolnostima 
rada dao dokaza ogromne životne snage.

„Putnik” ima dve zadaće: jedna je komercijalna, naime 
prodaja voznih karata (domaćih i inostranih) u tu- i inozemstvu 
a druga, opšte korisna, je turistička propaganda u inostranstvu. 
Zbog toga ima preduzeće i poluzvaničan karakter. Propaganda 
nikada ne može biti dovoljno intenzivna; smatramo da je nepo
trebno nabrajati iznose, kojima su dotirane odgovarajuće usta
nove inostranstva; ako međutim pogledamo skromna sretstva, 
kojima raspolaže „Putnik”, i ako analiziramo izvore tih sret- 
stava onda treba priznati, da je postignuti uspeh bio uslovljen 
velikim idealizmom i požrtvovanjem upravljača „Putnikom”.

Poteškoće, o kojima je malo pre bilo reči, iznikle su u 
glavnome iz nedovoljne saradnje i nedovoljnog razumevanja 
merodavnih krugova, iz formalno pravnih i iz razloga finan- 
sijske prirode. Tu postoji pre svega ugovor sa državom, od
nosno Ministarstvom saobraćaja, kao najvećim poslovnim kon- 
trahentom, koji je bio zaključen, kao što smo to ranije već imali 
prilike da napomenemo, u novembru 1926. godine; sankcionisan 
u finansijskom zakonu od 28. marta 1928. godine, dobio je samo 
privremeni karakter i bio izmenjen novim ugovorom od po
četka 1929. godine. Taj je ugovor nesumnjivo jedan od glavnih 
uzroka krize, kroz koju je prošlo društvo 1929. godine. Zasno
van je na jednoj zabludi, koja je nedogledno otežala položaj 
društva, na mesto da ga olakša. Jedan vanredni prihod u 1929. 
godini uzet je za redovan i zbog toga je napravljena pogrešna 
kalkulacija rentabiliteta, koja je služila za bazu tome ugovoru 
i prema kome su provizije znatno smanjene.

Ali je 1930. godina imala tu dobru stranu, da je uprava 
znala što može da očekuje i prem a tome imala mogućnost da 
podesi svoj napon. U toj godini donesen je naročiti zakon o 
regulisanju poreza društva „Putnik” ; kao drugu važniju pro- 
menu treba istači predlog uprave, koji je usvojila ovogodišnja 
glavna skupština, da joj se smanje dnevnice i da se ograniči 
dividenda, koja se daje turističkim društvima u propagandne 
svrhe, na visinu kamatne stope Narodne banke. Time je naj
sjajnije manifestovan altruistički karakter društva. Dalje je u 
prošloj godini usavršena unutarnja reorganizacija pojedinih ode- 
lenja centrale, regulisani su odnosi sa zastupništvima, otvarane 
su u zemlji nove filijale, tako da skoro više nemamo većeg i važ
nijeg kraja naše države u kome ne postoji agencija odnosno 
biletarnica ili filijala „Putnika” .

„Putnik” ne uživa nikakvih subvencija. Ideja, da mora od 
svog komercijalnog rada — prodaje karata — finansirati i sam 
snositi ogroman teret turističke propagande za celu zemlju, u 
principu nije loša — već i u pogledu koncentracije posla; ali u 
tome pogledu imaju nadležni i tu dužnost, da što više omoguće 
povećanje tih prihoda, da vode računa o dobivanju novih sret- 
stava, a ne da njihov priliv otežavaju odnosno smanjuju. Na 
ovo pitanje imamo docnije da se vratimo.

*) Za 1929. godinu društvo je analizirano u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 13. septembra 1930. godine, broj 37,
strana 159.

Društvenim posredništvom i pomoću novih veza (u toku 
prošle godine sklopljeni su ugovori sa 13 novih biroa) u ino
stranstvu prodavale su se naše karte u 1930. godini u 625 gra
dova širom čitave zemaljske kugle — dok ih je u 1929. godini 
bilo svega 560.

G odim  u zemlji u iaostraastvM Ш нрпо
u hiljadama dinara

1924. 4.569 9.232 13.802
1925. 29.508 48.695 78.204
1926 31.543 55.907 87.450
1927. 35.574 69.573 105.113
1928. 39.138 75.239 114.378
1929. 40.026 83.932 123.958
1930. 47.988 85.847 113.835

Ukupno 228.346 428.375 656.740
U 1930. godini porastao je dakle broj prodatih jugoslo- 

venskih karata za 10 miliona dinara na 133.83 miliqna dinara. 
Iz veoma pregledno sastavljenih i informativnih grafikona, ko
jima obiluje izveštaj uprave „Putnika” vidimo, da je od tih ka
rata bilo prodato u zemlji 24.59%, a 75.41% i inostranstvu, od 
toga 19.32% u Austriji, 11.22% u Mađarskoj, 8.99% u Italiji, 
8.27% u Nemačkoj, 7.25% u čehoslovačkoj i t. d.

Stranih kupona je bilo prodato u 1930. godini za 34.19 
miliona dinara prema 32.46 miliona u 1929. godini.

Uprkos svestranom .napretku, smotrenoj akciji i ekspedi- 
tivnosti, društvo završava 1930. godinu sa gubitkom. Već i u bi~ 
lansu za 1929. godinu moglo se naslutiti, da su kod ovog dru
štva nastupile promene, nepovoljnog dejstva po njezino finanT 
sisko stanje, koje su međutim došle do punog izražaja tek u
1930. godini.

Sledeća dva upoređenja nama će objasniti razloge kao i 
dejstvo tih promenjenih uslova:

Godina Prodate karte Od države na- Isplaćena pro-
cena provizija vizija
u hiljadama dinara

1928. 114.378 7.223 3.902
1929. 123.959 6.557 4.168
1930. 133.823 6.583 4.335

Dejstvo novog ugovora sa državom, koji je stupio
snagu u drugoj polovini 1929. godine očigledno je: uprkos tome, 
da je u 1930. godini prodato za 10 miliona karata više no u
1929. godini, je provizija, koju je primilo društvo za tu prodaju, 
bila veća za jedva 26 hiljada dinara. Prema 1928. godini, kad je 
važio stari ugovor, još je veća razlika: karata je bilo prodato za
19.05 miliona manje no u 1930. godini, a uprkos tome naplaćena 
provizija bila je u 1928. godini veća za 604 hiljade dinara. Da je 
stari ugovor ostap na snazi efekat od prodaje jugoslovenskih 
putničkih karata bio bi sledeći (kod istog broja prodatih karata) :

Godina Naplaćena provizija Isplaćena provizija
u hiljadama dinara

1928. 7.223 3.902
1929. 7.876 4.581
1930. 8.406 4.582
Znači, da je društvo na osnovu novog ugovora pretrpelo 

štetu od punih 1.82 miliona dinara. U tome pitanju kulminiraju 
sve teškoće „Putnika” . Uprava je u svome izveštaju kritična, i 
prema sebi samoj. Napominje, da joj se može prigovoriti, da su 
se posledice novog ugovora mogle predvideti, i da je ona sraz- 
merno tome imala da smanji troškove. Na oko to je jedno vrlo 
prosto rešenje — a u stvari problem sudbonosan po najvažniju 
zadaću „Putnika” — po našu propagandu oko unapređenja tu
rizma. Uprava nije klonula glavom, već prinuđena ovako teškom 
situacijom, (u pitanju je bio sav dosadašnji propagandistički 
rad) pristupila iznalaženju novih izvora prihoda. Kako iz bi
lansa vidimo, imala je i u tome nadasve srećnu ruku.

U tražnji novih prihoda morala su se stvarati nova ode- 
lenja, povećati postojeće organizacije pa sledstveno i broj či-
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novnika, što sve je imalo za posledicu povećanje stalnih troš- j 
kova. 1930. godine u tome je pogledu prva (sem druge polovine
1929. godine) i jasno je, da se efekat tog novog rada još ne- 
može pokazati u punom svetlu. Uprkos tome, postignuti rezul
tati premašuju očekivanje; to nam dokazuje sledeće upoređenje: 
Godina Prih. od prod. jugoslov. kar. Ostali prihodi

u hiljadama dinara
1928. 3.321 1.007
1929. 2.389 1.307
1930. 2.248 1.768

Prihod od prodaje jugoslovenskih karata (razlika između
naplaćene i isplaćene provizije) je poslednje, 1930. godine, upr
kos maksimalnog obrta, najmanji, a prema 1928. godini za čitav
1.07 miliona manji i iznosi 2.25 miliona dinara. Vidimo dakle, 
da su se prihodi od prodaje naših železničkih karata, koje bi u 
principu i prema konstrukciji „Putnika” imali da budu glavni 
izvor prihoda, u 1930. godini prema 1928. godini smanjili za pu
nih 48%, dok su oni ostalih raznih prihoda povećani za 70%. 
Ovo poslednje je svakako jedan veoma lep uspeh. Proporcijo- 
nalno upoređeno, prihodi „Putnika” kretali su se ovako:

Godina Od jugoslov. karata Ostali prihodi
u procentima

1928. 77 23
1929. 65 35
1930. 56 44

Iznalaženje novih prihoda, već i po prirodi posla, kod 
„Putnika” nije laka stvar. On ima u tome prilično vezane ruke. 
Njegovi izvori novih prihoda mogu biti: prodaja stranih put
ničkih karata kod nas, priređivanje grupnih i paušalnih puto
vanja, ekskurzija, prodaja poštanskih dopisnica, fotografija, iz
davanje turističkih knjiga i t. d. Ali su to sve više manji poslovi 
sa sitnim prihodima. Njegova je glavna zadaća propaganda, 
davanje obaveštenja, informacije — i sve to su usluge, učinjene 
našoj zemlji -— koje se ne mogu naplaćivati.

Smatramo, da je izlišno da na ovome mestu nabrajamo 
koristi koje ima naša država i privreda radom „Putnika” kao i 
šve one brošure ,reklame, informacije, konferencije, izložbe i t. d. 
i t. d., ikoje je učinilo društvo u pogledu povećanja interesa stra
naca za našu zemlju. To sve je nenaplativo.

U suvim ciframa* direktni izdatci za propagandu bili su 
sledeći:

Godina u dinarima
1926. 34.819
1927. 166.712
1928. 977.480
1929. 1,516.529
1930. 2,328.857

To su iznosi, koji, naročito poslednjih godina, gotovo 
premašuju kapacitet „Putnika” — ali ako imamo u vidu ogromnu 
zadaću, koja se tim iznosima ima da obavlja, onda treba da se 
prizna, da su ta sretstva više no nedovoljna. Kako može „Put
nik” sa tako siromašnim sretstvima da učestvuje u inostranstvu 
i konkuriše sa neprimerno bogatijim ustanovama drugih evrop
skih zemalja?

Merodavni krugovi morali bi pokazati mnogo veće razu- 
mevanje za to pitanje, i u tom pogledu potpuno se solidari- 
šemo sa upravom „Putnika”, da je bezuslovno potrebno, da mu 
se olakšaju finansijske žrtve.

Snažnim povećanjem izdataka za propagandu je u 1930. 
godini postignut veoma lep, za „Putnika” ogroman moralni 
uspeh. Ali da su svi ti učinjeni napori — zbog nemanja finan
sijske mogućnosti ostali nedovoljni, dokazuje činjenica, da je 
društvo u 1930. godini rasturanjem propagandnog materijala 
podmirilo jedva 38% od onoga, što je bilo traženo. (U inostran
stvu je bilo raspro dato svega 151.850 brošura i nekoliko de
setina hiljada plakata).

Finansisko stanje „Putnika” pokazuju nam upoređenja 
glavnih bilansnih pozicija za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna (dinari i strane valute) 54 116 142 474
Hartije od vrednosti 92 97 6 6
Novčani zavodi 7.583 5.770 2.902 4.761
Dužnici — kuponi za prodaju 8.305 9.511 7.514 10.010
Roba za prodaju 476 618 487 860
Razni računi 634 630 2.973 3.763
Inventar 62 60 300 532
Gubitak — — — 588

Pasiva
Glavnica 600 600 600 600
Fondovi 182 599 3.542 3.700
Poverioci - kuponi za prodaju 11.175 9.404 5.249 12.281
Roba u komisionu — • 614 984 838
Razni računi 4.700 603 3.891 3.356
Čista dobit 503 4.979 383 —

Zbir pasive 17.207 16.804 14.327 20.998

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi upravni 1.574 1.949 2.342 2.132
Propagandni troškovi 167 977 1.516 2.379
Državne dažbine — — 276 531
Isplaćene provizije 5.496 4.457 4.972 —
Otpisi 16 15 74 57
Čista dobit 503 4.979 382 —

Prihodi
Provizije — 8.268 7.947 3.072
Razni prihodi 519 787 859
Naplaćena prov. iz ran. god. — 3.590 — —

Valorizacija inventara — — — 129
Propagandno odelenje — — — 588
Gubitak — — — 588
Zbir prihoda ili rashoda 7.726 12.378 9.571 5.109

Zbog intenzificiranja volumena poslova porastao je u po-
slednjoj godini zbir aktive i pasive za preko 6.5 'miliona na
20.99 miliona dinara. Glavnica iznosi 600.000, a zajedno sa fon
dovima, koji se svake godine izdašno dotiraju, sopstvena sret
stva dostižu 4.3 miliona dinara. Pozicija poverioca —• čije kupone 
„Putnik” prodaje — veća je prema pretprošloj godini za preko 
7 miliona, na 12.3 miliona dinara, od čega otpada na potraživanje 
Generalne direkcije državnih železnica 10.25 miliona i na ostale 
inostrane komitente nešto preko 2 miliona. Roba u ikomisionoj 
prodaji iskazana je za 146 hiljada manje no u 1929. godini i iz
nosi 838 hiljada dinara; ovo smanjenje dolazi verovatno od in
tenzivnijeg obrta.

U aktivi „Putnika” je zbog povećanja poverioca moralo 
doći do većih promena: dužnici za prodaju kupona (biletarnice 
u zemlji i inostrani korespondanti, prodavaoci karata) porasli 
su od 7.5 miliona na 10.01 milion a društveno potraživanje kod 
novčanih zavoda od 2.9 miliona na 4.7 miliona dinara.

Interesantan je također pogled na kretanje računa gubitka 
i dobitka. Upravni troškovi su u 1930. godini manji za preko 
200 hiljada dinara, a iznose 2.13 miliona — dokaz rigorozne 
štednje. O povećanju propagandnih troškova već je bilo govora. 
Državne dažbine su prema prošloj godini u znatnom porastu; 
provizije su bilansirane per saldo, a otpisi sa 57 hiljada dinara. 
U prihodima društva vidimo saldo naplaćenih provizija, koji iz
nosi 3.07 miliona dinara. 1 o toj proviziji je već bilo govora. 
Razni prihodi iznose 859 hiljada dinara (kamate i t. d .); na
plaćene provizije, koje su iskazane u 1928. godini sa 3.59 mili
ona dinara, pretstavlja dug Ministarstva saobraćaja, likvidiran 
u toj godini i upotrebljen za pojačanje rezervnih fondova. Valo
rizacija inventara propagandnog odelenja dala je višak od 588 
hiljada a isto toliko iznosi i društveni gubitak.

Taj gubitak rezultira u glavnome iz velikih nepredviđe
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nih rashoda. Na osnovu regulisanja činovničkog pitanja osnova
na je mesto pensionog fonda prinudna štednja činovnika, u koju 
je svrhu dotiralo društvo 120 hiljada dinara. Dalje je zbog re
gulisanja poreskog pitanja izmirena poreza iz ranijih godina od 
okruglo 170 hiljada dinara. Po naređenju naših železnica mo
ralo se poništiti oko 1.8 miliona kupona karata stare emisije 
i štampati nove, što je izazvalo trošak od oko 130.000 di
nara. Kad se saberu ove sume i ekstra utrošena sum a za pro
pagandu, od oko 200 hiljada dinara, dolazimo približno do sume 
prošlogodišnjeg gubitka. Na ime poštarine, telefonskih troškova i 
ostalih državnih dažbina plaćalo je društvo državi okruglo pola 
miliona dinara, što iznosi blizu četvrtinu sume koju je primalo 
od države za komercialni posao prodaje voznih karata. I u po
gledu tih troškova društvo bi moralo uživati olakšice, iz sleđe- 
ćeg razloga: da nije oštećeno novim ugovorom i svim ovim. 
državnim dažbinama, društvo ne bi došlo do gubitka, već bi 
seni toga još i preko dva miliona dinara novih sretstava moglo 
upotrebiti za unapređenje našeg turizma.

U upravnom odboru „Putnika” se nalaze siedeća gg.:
Pretsednik: Dušan Miličević, Beograd; Potpretsednik: 

Milan Milić, Zagreb; Članovi: Dr. ćiril žižek, Beograd; Dr. Du
šan Jeftanović, Sarajevo; Borisav Jovanović, Beograd; Dr. Toma 
Milić, Vrnjci; Dr. Milan Hristić, Beograd; Dr. MeSko Čingrija, 
Dubrovnik; Dr. Fran Šter, Rogaška Slatina.

Nadzorni odbor: pretsednik: Dragutin Vojinović, Beo
grad; Članovi: Dr. Ivo Tartalja, Split; Dr. Ignjat Pavlas, Novi 
Sad; Dr. Srećko Maisac, Beograd.

„МОСТЕР” ТВОРНИЦА ЛАКА И БОјА Д Д. ЗАГРЕБ
Прошле године, анализирајући билансу „Мостер“ твор- 

нице лака и боја у Загребу навели смо да je оно, иначе наше 
највеће предузеће за фабрикацију боја и лака, склопило 
ангажман са светском фирмом И. Г. Фарбениндустри A. 
Г. у Франкфурту, no коме he оно искоришћавати у Југо- 
славији патент И. Г. Фарбениндустрије гледе фабрикације 
л&кова за лакирање хладним начином.

Ове године можемо навести да je склопљен аранжман 
са великом француском творницом боја и лакова Драјфус 
у сврху фабрикације специјалитета дотичне творнице. У 
првом реду долазе у обзир боје и лакови за авијацију.

Прошцрење делокруга нарочито аранжманом са твор- 
кицом Драјфус учинило je лотребно проширење творнице. 
Радови око проширења творнице већ су започели и они ће 
претстављати већу инвестицију. Изгледа да he се„ Мостер” 
у будуће у јачој мери ослањати на француске интересенте. 
Сам власник творнице Драјфус боравио je ових дана у За- 
гребу да све уреди око што уже кооперације са творни- 
цом „Мостер” као и да прегледа радове око њеног проши- 
рења- Нашим властцтим сретствима тешко да би у данаш- 
њим приликама могли помислити на подизање специјалних 
творница већих димензија. Једино у кооперацији са страним 
капиталом можемо очекивати интензивнији развитак наше 
индустрије. Ми оскудевамо как-о стручним снагама тако ц  
у капиталу. За сада су најповољнији услови ослањање на-
ших творница на велике 
случај са „Мостером”.

стране концерне као што je то

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927 1928 1929 1930

Благајна 321 35 55 310
Ефекти • 83 83 96 105
Земљиште — 229 229 229
Зграде 4.992 4.767 4.767 4.763
Стројеви 3.345 3.420 3.420 3.420
Инд. пруга 139 139 139 139
Инвентар 330 338 338 338
Дужници 4.658 4.821 3.985 5.035
Менице 224 80 26 12

Залихе 6.550 5.471 6.251 . 4.306
Г убитак 104 61 — —
Пасива :
Дионичка главиица 4.500 4.500 4.500 4.500
Резерве 78 78 86 86
Амортизација 2,176 2.959 3.741 4.524
Повериоци 13.503 6.230 10.364 6 352
Акцепти 536 5.701 561 2.999
Добитак ------- 81 116
Укупна биланса 21.202 19.477 19.341 18.663

Укупна сума билаисе je концем 1930 године нешхо
преко пола милијона мања од укупне су/ле концем 1929 го- 
дине. Ha смањење укупне билансе деловала je чињеница да 
je залиха робе од 6.2 милиона концем 1929. опала на 4,3 ми- 
лиона концем 1930 године, или за скоро 2 милиона динара. 
To би значило, у колико продукција није редуцирана, a то 
није био случај, да je пласирање ишло живљим темпом него 
других година. Ho услед тога дужници су порасли за преко 
милион динара.

Све инвестиције заједно са ефектима износе нешто 
испод 10 милиона динара. Амортизације билансира са 4,5 
милиона. Према томе све инвестиције стварио су биланси- 
ране са нешто преко 5 милиона динара. Данас с обзиром 
на чињеницу, да су творнице ушле у састав саме вароши, 
вепокретности много више вреде него што су у биланси 
исказане све инвестиције заједно.

Код пасиве пада у очи да су позериоци редуцирани 
од 10 милиона 364 хиљада концем 1929., на 6 милиона 352 
хиљаде динара концем 1930. године. Равно sa 4 милиона 
динара. Међутим акцепти су порасли од 0,6 милиона на 3 
милиона динара.

Прошле године постигнут je чисти добитак од нешто 
око 100 хиљада динара. Taj добктак наравно не може још 
омогућити исплату дивиденде. Ну будући да je санација већ 
радикално проведена и да се приступа повећању продук- 
дије, вероватно je да ће у најкраће време и oso наше водеће 
индустријско подузеће своје бранше приступити исплати од- 
говарајуће дивиденде.

Амортизација прошле године износила je око 800 хи- 
хада динара или око 15% инвестиција, рачунајући ту и зе- 
мљишта коja имају све већу вредност. Фонд амортизације 
далеко je већи него што je износ са којим су билансирани 
стројеви. Према томе они су готово потпуно отписани a 
исто тако и део зграда. Да je амортизација била вршена v 
чеднијим гракицама, већ и за прошлу годину било би могуће 
исплатити мању дивиденду. Међутим с обзиром да су акције 
у чврстим рукама рађе се je наставило интензивном аморти- 
зацијом него да се je приступило исплати дивиденде. Ради 
тога ситуација he у будуће бити у толико повољнија.

Чланови управе су следећа гг. Роберт Лајбенфрост, 
Људевит Плахте, Максо Антић, Др. Бранко Пливерић, Туна 
Перковић, Др. Сигфрид Кауфер, Артур Гвоздановић и 
Златко Пуклер. Директор г. Јулије Донер.

СРПСКА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Ових дана Српска привредна банка у Загребу присту- 

па повишењу главиице. Од 3 на 3 и no милиона динара. 
Износ за који се повисује главница није бог зна како велик. 
Али je карктерис.тично да се под оваковим привредним при- 
ликама приступа ма и само малом повишењу. Новчане за- 
воде који су код нас у ово последње време приступили по- 
вкше^Бу главнице могли би набројати на прсте. Значи, да 
група људи ко ја, се купи око завода има пуно ловерење у 
његов просперитет кад улаже нова властита средства. A 
друго да та средства могу и уложити.

Српска кредитна банка основана je 1922. године. Она 
je донекле имала за задаћу да око себе прикупи српски еле- 
менат Загреба и околине који се није могао еместити око
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Српске банке. Она je у првом реду имала окупити мање 
обртнике, трговце, чиновнике и припаднике слободних звања 
који тешко могу начи покриће својих кредитних потреба 
код великих завода. Она je донекле имала задаћу да попуни 
извесну празнину која je у том погледу постојала.

Развитак завода првих година био je повољан. Прве 
две године дивиденда je износила 8%. Године 1925^28 диви- 
денда je износила 6%. Међутим 1929. година дала je сла- 
бије резултате пак je исплаћена дивиденда од само 4%. Ta 
je дивиденда задржана и за 1930. годину.

Биланса за 1929. годину показивала je знатно назадо- 
вање завода. Улошци били су попустили за нека 2 милиона 
динара Реесконт je исто био знатно редуциран. У активи, 
дужници који су концем 1928. године кзносили преко 8 ми- 
лиона динара редуцирани су концем 1929 на испод 4 ми- 
лиона, дакле на мање од половине. Сви су знаци показивали 
да се завод налази у извесној кризи. Али она je пребродена.

Позиције билансе за 1930. годину много су повољније 
од позиције у 1929. години. Нарочито код уложака a то je 
један важан фактор за просуђивање развитка једног нов- 
чаног завода. Повишење главнице од 3 на 3,5 милиона ди- 
нара најбоље показује да je криза потпуно елиминирана и 
да се завод налази на новом путу развитка. A искуство по- 
следњих година добро ће доћи за будућност

Биланса за 4 последње године показује ову слику :
Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Готовина 912 594 574 472
Ефекти 239 35 65 61
Менице 3.025 3.152 3.168 2.668
Зајмови на ручни залог 2.236 2.857 2.597 3.077
Дужници 5.941 8.318 3.869 3.1 $8

Пасива :
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Ресерве 281 306 334 349
Улошци 5.617 5.874 3.898 4.497
Веровници 881 475 272 376
Реесконт 1.702 2.920 1.874 1.216
Добитак 254 260 147 150
Укулна биланса 12.717 15.459 16.029 14.722

Укупна сума биланса не даје исправну слику раз- 
витка у појединој години. У последње време у биланс су уне- 
шене и „оставе“ дотично „остављајући остави“, што су 
прелазне позиције.

Како се види 1929. године све су позиције биланса 
битно слабије него ранијих година. Прошле године међутим 
већ наступа консолидација и опажа се знатан напредак. 
Улошци су порасли за пола милиона динара. Међутим ре- 
есконт je ослабио исто за пола милиона. Према томе заводу 
су стајала на концу године на расположењу иста сретства 
као и 1929. године. Смањење реесконта у 1930. години има 
се приписати опрезности завода који није хтео улазити у 
веће ангажмане него je највећу пажњу посветио ситнијим 
пословима који знају бити и уносни.

Улошци не играју знатну улогу. A то je и тешко. 
Поред Српске банке тешко да се у Загребу може појавити 
један новчани завод који би могао рефлектирати на веће 
улошке са стране српског елемента. Српска банка делује 
као нека центрипедална сила —  све се концентрира у њеној 
благајни. Тешко да je код нас један новчани завод у којега 
би се имало више поверења него што je поверење српског 
дела нашег народа из централних и западних делова наше 
државе у Српску банку.

Менице су прошле године опале за пола милиона ди- 
нара; оне код Српске привредне банке никада нису играле 
већу улогу.

У биланси Српске привредне банке налазимо једну 
позицију која je ретка код других новчаних завода. To су 
зајмови на ручни залог. Српска привредна банка од 1926. 
године има и залагаону. Ово заложно оделење подељује 
мање зајмове уз залог драгоцености, делова гардеробе и 
сличних ствари. To зна бити уносан посао. Међутим у За- 
гребу постоји још један завод који се бави тим пословима 
у много већем опсегу него Српска привредна банка. И 
Градска штедионици има намеру да оснује залагаону.

Рачун добитка и губитка даје следећу слику :
Добитак 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Камати 1.169 1.355 1.315 1.078
ГТровидба 599 698 532 314
Разни приходи 160 217 130 63
Губитак:
Камати 611 799 631 489
Т  рошкови 814 1.039 943 653
Порез 227 148 170 57
Отписи 28 34 96 115

Последње две године отписи су доста знатни. To je 
у првом реду и деловало да je дивиденда редудирана на 
4%. Међутим je боље 2—3 године редуцирати дивиденду и 
отписати све оно што je дубиозно него неколико година 
имати нереалан биланс. Отписи изгледа да су дефинитивни, 
тако да je за  очекивати и већа дивиденда.

У управи Српске привредне банке a. д., Загреб налазе 
се следећа г. г. : Претседник: Јован Максимовић, Загреб. 
Потпредседник: Спасо Узелац, Загреб. Чланови: Илија Р. 
Дракулић, Загреб. Илија Дучић, Загреб. Др. Душан "Бор- 
ђевић, Загреб. Андро Калојзић, Сушак. Владимир Ковачевић, 
Загреб. Др. Милош Мартић, Београд. Тзуро Микашиновић, 
Загреб. Фрањо Шелер, Загреб. Иво Бранетић, Суња. У над- 
зорном одбору налазе се г. г. Претседник: Јован Теодоровић, 
Загреб. Чланови Константин М. Југовић, Загреб. Илија Ралић, 
Загреб. Гаврило Омчикус, Загреб. Др. Владимир Варичак, 
Загреб.

DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆA] A. D. „AEROPUT” — 
BEOGRAD*)

Za pisca ovih redaka koji se već dugo godina bavi pi
tanjem saobraćaja i njegovog istoriskog razvića, lektira izveštaja 
društva „Aeroput” bila je povod da se vine u prošlost i izvrši 
kratku rekapitulaciju istorije transportnih sretstava mehaničnom 
motornom snagom. Dok veliki deo čovečanstva sm atra još uvek 
aeroplan kao jedan kuriozitet tehnike, a pilota za cirkuskog žon
glera, t. j. čoveka koji je izabrao najgori poziv s obzirom na 
platu i rizik, dotle je aeroplan faktički postao prenosno sretstvo 
u masi i stao potpuno u red, kao najmlađi član, s ostalim prenos- 
nim sretsvima sa mehaničkom pogonskom snagom. Svakodnevno 
raste progresivno broj ljudi, koji su železnicu i parobrod zame- 
nili aeroplanom,koji se ukrcavaju u aeroplan sa onoliko isto 
hladnoće sa koliko su se dotle ukrcavali u železnicu ili parobrod
— oprobana saobraćajna sretstva u pogledu sigurnosti. Savety 
first! Sigurnost pre svega! bila je prirodno centralni problem 
kod avijatike. Saobraćajni stručnjaci su dokazivali da nikada 
aeroplan ne može pružiti onu sigurnost, koju pružaju parobrod 
i železnice usled velike razlike u statističkoj bazi; međutim naše 
su generacije potpuno zaboravile, da su železnica i parobrod, a

*) Za 1929. godinu analizirano u 29. broju od 19. jula
1930. godine, strana 130.
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specijalno železnica, bili od savremenika sačekani sa mnogo 
više nepoverenja u pogledu sigurnosti nego aeroplan. Nama 
je još u svežoj uspomeni jedan dokumenat koji smo čitali pre 30 
godina, a koji će i čitaoce naše verovatno interesovati, u kratkom 
izvodu. Prva železnica na evropskom kontinentu sagrađena je 
tridesetih godina devetnaestog veka u Bavarskoj između Nirn- 
berga i Firta, — od strane jedne privatne kompanije. Tome 
poslu prethodila je dvogodišnja teška borba između inicijatora 1 
te ideje i državne birokratije i „naučnika”. I bavarska vlada ne f 
znajući na koju će stranu, a slušajući svakodnevno tvrđenja, |  
da će železnica biti sretstvo za ubijanje ljudi, kako onih koji sede 
u njoj, tako i onih koji su napolju, obrati se vrhovnom sanitet
skom veću za mišljenje. To je jedan od najklasičnijih doku
menata u istoriji. U njemu se nalazi ogroman broj argumenata 
protiv železnica, od kojih je najkurioznijih glasio, da će svet 
da oslepi usled njezine brzine! Danas više niko i ne pomišlja 
na nesigurnost na železnici, koja u stvari postoji.

Istim putem ide i aeroplan; on je već prešao polovinu 
svoje golgote. Statistika nesrećnih slučajeva bila je najmoćniji 
pionir aeroplana.

Aeroplan kao civilno prevozno sretstvo leži u inicijativi 
privatnog kapitala u celome svetu, kao što je to bilo i sa želez- 
nicom i sa brodom u početku, kao što je to s njima i danas u 
velikom broju zemalja. To je dobro jer su kompanije mnogo ela
stičnije u borbi protiv predrasuda. Nikad država ne bi mogla da 
servira publici tako pristupačno koeficient sigurnosti aviatičkog 
prenosa kako su to radile privatne kompanije. One se naravno 
nisu ograničile na reklamisanje rezultata; na protiv, tome je pret
hodilo svestrano proučavanje uslova sigurnosti i preduzimanje j 
sviju mera koje je garantuju. Statistika pokazuje 100%-ni uspeh I 
rada na sigurnosti leta na aeroplanu.

„Aeroput” je u četvrtoj godini života. U prvim dvema 
težište njegove delatnosti bilo je posvećeno takođe obezbeđenju ! 
maksimalne sigurnosti.

Pitanje sigurnosti prenosa aeroplanima nije tehničko, j 
ono je to nekad bilo; ali je tehnika za kratko vreme dala sve što J 
je mogla dati: solidnost motora, aparata, materijala i t. d. Ono 
je danas pitanje organizacije. Sigurnost, to je danas prvoklasno 
tehničko osoblje, kontrola aparata, materijala i održavanje istog 
na potrebnoj visini; obilnost rezerve u kompletnim aparatima 
i rezervnim delovima i t. d. Sve je to ne tehničko, već fi- 
nansijsko pitanje. „Ne štedi se u pitanju sigurnosti”. To je 
osnovni postulat koga se držao „Aeroput”. Ali princip „ne šte- 
deti” može biti katastrofalan po finansiski rezultat rada. Zbog 
toga se mora postulat „ne štedeti” kad je u pitanju sigurnost, 
dovesti u sklad sa osnovnim zahtevom jednog privatnog pre
duzeća, naime potrebne renumeracije kapitala. A to se može 
postići putem racionalizacije. Treba svako oruđe iskoristiti do 
maksimalne mere, a  isto tako kao i radnu snagu, ali kao što re
kosmo, da time ne bude kompromitovana sigurnost. Racionali
zacija je kod „Aeroputa” bila mnogo važnije pitanje u toku po
slednje godine, no pitanje sigurnosti, kome se naravno mora 
poklanjati stalna pažnja. Prvi način racionalizacije sastoji se u 
tome što je znatno proširena mreža u 1930. godini. Tako u 1929. 
godini ukupna mreža iznosila je 640 kilometara, a preletena du
žina puta 190.420 kilometara što daje indeks od 300,66. U
1930. godini proširena je mreža od 640 na 1849, a broj pre- 
letenih kilometara povećan je na 282644, što daje indeks od 
47,51. Broj preletelih kilometara povećao se za 47519, a uslužena 
mreža za skoro 2000. Mi smo u prošlom broju tačno označili 
linije koje je uzeo „Aeroput” u eksploataciju te nije potrebno da 
se vraćamo na to pitanje. Intenzificirano letenje izvršeno je 
istim brojem aeroplana sa tri pilota.

Na kratko, društvo je u 1930. godini obraćalo najveću 
pažnju racionalizaciji radi postignuća što većeg finansijskog 
efekta. I postigla je, kao što ćemo malo čas videti. Finansijski 
efekat bio je nesrazmerno bolji no u prethodnoj godini. Rezultat 
razvića možemo ceniti već po tome da se robni promet na aero
planu prošle godine udvostručio a poštanski ušestostručio.

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Akcionari 134 133 127
Blagajna 122 130 71
Državna hipotekam a banka 5.082 3.945 6.243
Poštanska štedionica i Jadransko

podunavska banka 31 — 133
Nabavka novog letećeg materijala 1.504 1.890 —
Hartije od vred. rez. fonda — — 300
Avioni 1.139 1.181 503
Motori 785 1.581 1.271
Automobili 201 102 127
Rezervni delovi aviona i motora 514 496 522
Alat, pribor, material, pogonski

material, nameštaj i t. d. 269 211 390
Kaucije i ostave — — 454
Razna aktiva 537 807 1.628

Pasiva
Glavnica 9.000 9.000 9.000
Poništene akcije 59 59 56
Rezervni fond 296 326 478
Fond za osiguranje — 349 345
Strana društva — — 252
Polagači kaucija i ostav. ostava — — 454
Razna pasiva 944 745 72
Dobitak 20 4 1.113
Zbir aktive ili pasive 10.318 10.479 11.771

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Koštanje eksploatacije 2.507 3.218 3.897
Administrativni troškovi 894 663 1.097
Amortizacija 1.163 1.883 1.933
Dobitak 18 3 1.279

Prihodi
Bruto dobitak 4.585 5.768 8.20(5

Račun izravnanja „Aeroputa” toliko je originalan, da 
može doći u red finansiskih kurioziteta. To je jedno saobraćajno 
poduzeće, koje nema tako reći ni pare duga. Najveća pozicija 
u pasivi je glavnica odnosno sopstvena sretstva. Jedina pozicija, 
koja bi pretstavljala dug, su obračunski depoziti društva 
sa kojima „Aeroput” kooperira. U aktivi pak najveća pozicija 
je gotovina. Ona iznosi skoro 6 i po miliona dinara. Šta to pak 
znači razumećemo, kad imamo u vidu da celokupan inventar 
odnosno svi avioni, motori, automobili i svi rezervni delovi za
jedno iznose svega 2,6 miliona dinara. Gotovina je za 120% 
veća od celokupnog poslovnog inventara.

Celokupna poslovna politika „Aeroputa” nosi sve znake 
patriarhalnog domaćinstva, visoke štednje. Saobrazno tome 
duhu upravni i nadzorni odbor odrekli su se sve do poslednje 
godine sviju nagrada. U tom duhu je način na koji su vršeni ot
pisi. Šest aviona u upotrebi i motori vrede svakako nešto više 
od 1,770.000 dinara, koliko se iskazuju u aktivi. To dolazi otuda 
što su na primer avioni otpisani za poslednje dve godine za više 
od 100%. Ali je pored racionalizacije i štednje još jedna okol
nost doprinela toj punoj strukturi društvene imovine, to je osu- 
stvo nesrećnih slučajeva i havarija.

Gornji uporedni pregled poslednjih triju bilansa pokazuje 
kako je dolazio do izraženja taj duh štednje i sređenosti. Dok je 
u 1928. godini nabavka materijala iznosila 1 i po milion dinara 
u 1929. godini 1,9 miliona dinara, dotle je u 1930. godini ra
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van nuli. Običaj je kod jednog poduzeća koje ima svoje radio
nice, alat i slično, kao što je slučaj kod „Aeroputa” koji ima 
pokretnih i stalnih radionica, da se jedan deo kapitala nalazi u 
delovima pohabanim koji nisu dovoljno otpisani i koji su katkad 
staro gvožđe. Kod „Aeroputa”, kad čovelc čita bilans, dobije 
utisak da to nije društvo koje radi sa motorima, koje ima neko
liko radionica i čitavu zbirku mehaničkih aparata, već da je 
banka koja ima samo hartije od vrednosti, menice i blagajnu.

Račun gubitka i dobitka pokazuje najbolje kako se došlo 
do tako čiste i zdrave situacije u strukturi imaovine „Aero
puta” . Društvo je do 1930. godine celokupnu svoju dobit upo
trebljavalo na otpise i to integralnu dobit, ne deleći nikakve 
dividende i kao što rekosmo ne dajući članovima nikakve re- 
numeracije. Bruto prihod porastao je od 4,58 miliona u 1928. 
godini na 5,75 miliona u 1929. godini i na 8,20 miliona u 1930. 
godini. Društvo „Aeroput” ima subvenciju od države kao i sva 
ostala slična društva u drugome svetu. Ona iznosi po jednom 
ugovoru 26 dinara od kilometra. U 1930. godini društvo je pri
milo na ime subvencije 6,46 miliona na ukupan prihod od 8,2 
miliona dinara. U ranijim godinama subvencija nije bila mnogo 
manja, to znači da je društvo ove godine postiglo mnogo veći 
bruto prihod. Ali bruto prihod po sebi još ne znači ništa, on 
dobija pravi značaj kad se uporedi sa rashodom, a u rashodima 
leži ilustracija poslovne politike „Aeroputa”. Tako su na primer 
rashodi u 1928. godini iznosili 4,5 miliona, u 1929. godini 4,76 
miliona, a u 1930. godini 4,93 miliona i ako je u 1930. godini 
proširena znatno mreža i preleten mnogo veći broj kilometara. 
Tu se ogleda ono o čemu smo malo pre govorili, t. j. sistemat
ska racionalizacija od strane uprave društva. To je upravo ide
alan rezultat, da se tako reći istim troškovima postigne pove
ćanje bruto dobiti od preko 2 i po miliona dinara.

1 Na bruto izdatke od 4,9 miliona dinara upotrebljeno je
na amortizacije 1,93 miliona dinara, a to je više nego što iz
nosi vrednost celokupnog inventara. Preko toga ostaje dobit ос! 
1,28 miliona dinara, od čega je 127,9 hiljada upotrebljeno na 

I rezervni fond, a 38,370 na prenosne isplate,, 200.000 dinara za 
: fond osiguranja, 71.000 dinara upravnom i nadzornom odboru, 
! 140,8 hiljada upotrebljeno je za rezervni fond, 71.200 dinara za 
; nagradu osoblju, 450.000 upotrebljeno je na ime dividende, a 
; 180.000 je uneseno u fond za popunu dividende.

Društvo za vazdušni saobraćaj a. d. „Aeroput” je na 
putu da postane ugled našim industrisko-saobraćajnim poduze- 

i ćirna za racionalno-poslovnu politiku.

Uprava društva za vazdušni saobraćaj a. d. „Aeroput” : 
: Upravni odbor: Pretsednik: Dr. Drag. Đ. Novaković, gen. direk

tor Nar. banke Kralj. Jugoslavije u penziji; potpredsednik: D. 
; Matejić, industrijalac. Članovi: D. Vlajić, pukovnik u penz., T. 
; Zdravković, gvožđ. trgovac, B. Jovanović, advokat, Lj. Mihaj- 
i lović, opun. ministar u penz., S. Stajević. pukovnik u penz., D. 
■ Rakić, industrijalac, T. Sondermajer, aero-inžinjer, Dr. SI. Še- 
: ćerov, član Vrh. Zak. Saveta, A. Radojević, ministar u penz., 
1 R. Pile, direk. Franc.-srpske banke, M. Dojčinović, advokat, M. 
! JefremQvić, viši čin. Agr. Priv. Banke, M. Paunović, trgovac,
S V. Pavlović, advokat, L. Sladeković, insp. Min. Poljopr. u penz.,
S R. Lukić, pukovnik u penz., Dr. N. Nikić, ministar u penz., P. 
j Teslić, industrijalac, V. Petrović, arhitekta. Gen. direktor: Son- 
i dermajer, aero-inžinjer. Nadzorni odbor: Pretsednik: Svet. J.
I Jelić, direktor Izv. Banke. Članovi: Dimitrije Bogojević, direktor 

Beogr. Trg. Banke, Drag. Šterić, industrijalac, Vladimir Simić,
! advokat, Milorad ilić, viši čin. Nar. banke, Solomon A. Koen, 
; trgovac, Milorad Obrenović, arhitekta.

М.остер, твоЈшица лака и бо|а д. д., - Загреб
Рачун израанања на дан 31, децембра 1930. год. ДуговинаВ м с :

Динара Динара
Благајна 57,657*70 Дионичка главница 4,500.000*—
Поштански чек. завод, Загреб 253.091*10 Причувна заклада 86.225*—
Вриједносни папири 105.866-70 Причува за отпис зграда и уређаја 4,524.395"42
Земљншта 229.143*27 Вјеровници 6,352.962*38
Зграде 4,763.848'95 Прихвати 2,999.747*20
Стројеви и уређај 3,420.844-22 Прелазни рачун 82.849*40
Индустрајална пруга 139.277-60 Гаранције 384*—
Намјештај 338.274-20 Добитаж:
Дужници 5,035.819-99 пренос из год. 1929. 20.280*78
Мјенице 12.500 — добитак у год, 1930. 96.297*58
Јамчевина у пологу 384*—
Залиха робе и материјала 4,306.434*03

Укупно 18,663.141*76 Укупно 18,663.141"76

НАДЗОРНИ ОДБОР
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PISMO PRETSEĐNIK A ŠTEDIONICE BAČKE OBLASTI

Gospodinu
Uredniku „Narodnog Blagostanja”

Beograd

U vezi sa povoljnim prikazom bilansa Štedionice bačke 
oblasti u Somboru za 1930. godinu u ovogodišnjem 17. broju 
„Narodnog Blagostanja” čast mi je umoliti Vas, da objavite sle- 
deće objašnjenje i dopunu:

1. Istina da još nije regulisan pravni položaj ovog nov
čanog zavoda po propisu čl. 35 Uredbe o utvrđenju imovine, 
načinu uprave i budžetiranju banovina i o likvidaciji imovin
skih odnosa sreskih i oblasnih samouprava od 23. oktobra 1929. 
br. 46.622/Ш., pošto se najpre moralo raspraviti ipitanje, da li 
se može dozvoliti osnivanje banovinskih štedionica. Štedionica 
bačke oblasti zadržala je i dalje obeležje javno-pravnog nov
čanog instituta i zbog toga nisu prestali oni uslovi na kojima 
je osnovana sigurnost njenoga poslovanja. Po glasu čl. 4. Ured
be o ustanovljenju, uređenju i poslovanju Štedionice bačke ob
lasti jamčila je Bačka oblast celokupnim svojim prihodima 
i imovinom za sve obaveze ove štedionice u opšte 
i posebno za sve uloge i njihovo ukamaćenje po štedi- 
oničkim pravilima sve do razrešenja štedionice. Ova oba
veza prešla je po propisu čl. 32. napred spomenute Uredbe od 
23. oktobra 1929. br. 46.622/Ш. na Dunavsku banovinu, koja je 
primila i svu imovinu Bačke oblasti. Taj fakt, da je garancija 
za obaveze Štedionice bačke oblasti ostala nepromenjena, ne 
samo da je održao nego je i povećao poverenje publike, a da je 
tako služi kao dokaz bilans Štedionice bačke oblasti za II. po
slovnu godinu, koji je tako povoljno ocenjen u „Narodnom 
Blagostanju” uz konstataciju, da Štedionica bačke oblasti po
staje sve važnijim faktorom novčarstva u Bačkoj.

2. Nema razloga strahovanju da bi se moglo preseci do
sadašnje sjajno razviće Štedionice bačke oblasti zato, što bi 
prema novom uređenju ona postala filijala Banske štedionice u 
Novom Sadu. Ona bi u stvari bila okružna štedionica Dunavske 
banovine, a to bi bile i ostale filijale njene na teritoriji Dunavske 
banovine, jer će im svima biti određeno područje rada. Uspeh 
njen neće zavisiti od naziva nego od fakta, da za sve njene 
obaveze jamči Dunavska banovina svom imovinom i prihodima 
svojim, i da prema tome njeni ulagači i svi drugi poverioci mogu 
joj bez brige svoje kapitale poveriti na rukovanje, a ulagači 
pak za svoje uštede da dobiju što veću kamatu. Kao što su 
privredne prilike bivše Bačke oblasti zahtevale, da se za celu 
teritoriju organizuje javno-pravni novčani institut pod imenom 
Štedionice bačke oblasti, koji je postigao vidne uspehe, jer je 
bio stvarna potreba Bačke oblasti, tako je sada, da bi se zado
voljile privredne potrebe Dunavske banovine, u koju se utopila i

Bačka oblast, potrebno da se organizuje javno-pravni novčani 
institut, čiji će se rad proširiti na celu Dunavsku banovinu, a 
te se potrebe ne mogu sve zadovoljiti iz Sombora, koji je pri
lično udaljen od Banata, Srema i Šumadije. Štedionica bačke 
oblasti u Somboru posluje i sada najviše na teritoriji Okružnog 
inspektorata somborskog a to se poslovanje može ne samo da 
održi nego i poveća, ali neće moći da se prenese i na one kra
jeve, koji su udaljeni, a i u njima se jako oseća potreba ovakog 
javno-pravnog novčanog instituta, izuzev bivše Podunavske 
oblasti, za koju je u Smederevu osnovana Oblasna štedionica, 
slična Štedionici bačke oblasti u Somboru. Pošto su oblasti pre
stale bitisati, mora se menjati i naziv oblasnih štedionica, odno
sno moraju se ujediniti u jednu štedionicu, kao što su se i 
oblasti ujedinile u jednu novu administrativnu jedinicu, Dunav
sku banovinu. Zbog toga će se morati organizovati centralna 
štedionica u Novom Sadu, da se time zadovolje privredne potre
be onog  dela Dunavske banovine, koji nema svoj okružni in
spektorat, nego se njime upravlja neposredno iz Banske uprave 
a sem toga još i filijale, u stvari okružne štedionice Dunavske 
banovine i u sedištu onih okružnih inspektorata, gde ih sada 
nema. Tako bi ovaj javno-pravni novčani institut bio jednako 
blizu i jednako pristupačan svima delovima Dunavske banovine, 
pa bi se na taj način omogućilo pribiranje uštede i od onog dela 
publike, koji ih iz bojazni u privatne novčane zavode ne bi 
hteo da ulaže, a ujedno bi se olakšalo i davanje kredita, pošto 
bi traženje kredita i davanje uloga bilo skopčano sa manjim 
troškovima, nego kad bi se iz udaljenih krajeva Banata i Srema 
morali da obraćaju u Sombor. A nesumnjivo je, da bi se ova
kvom organizacijom prikupljali veliki kapitali radi zadovoljenja 
naših kreditnih potreba.

3. Štedionica bačke oblasti u Somboru rukovodi se u 
svome poslovanju načelima, koji su izraženi u čl. 2. Uredbe o 
njenom ustanovljenju, uređenju i poslovanju, prema kojima ona 
nastoji da uštede svojih ulagača ukamaćuje što bolje i da time 
podstiče u narodu smisao za štednju i obrazovanje kapitala, a 
u isto vreme da pruža što jeftiniji kredit zadrugarstvu, opština- 
ma i građanstvu. Da bi to postigla, ona ukamaćuje uloge stal
nog karaktera sa 7% a privremene sa 6% i ujedno plaća za 
svoje ulagače porez na rente. Time želi da, što je više moguće, 
proširi krug svojih ulagača. I ako ona plaća na uloge veću ka
matu, nego drugi novčani zavodi u njenom reonu, ipak daje 
zajmove uz dosta jeftinu kamatu, koja se kreće od 9— 10%. 
Samo na neuknjižene menice privatnih lica kam ata je nešto veća 
(11% ), no još uvek pogodnija nego kod konkurencije; međutim 
iznos ovakvih zajmova vrlo je mali a i za njih se traži dobra 
garancija. Poverenje publike prema štedionici bačke oblasti ut
vrđeno je ne samo time, što Dunavska banovina kao pravna na- 
slednica Bačke oblasti jamči za sve obaveze te štedionice, nego
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i ovakvim načinom njenog poslovanja, koji je uzgred budi re
čeno, skopčan i sa vrlo malim režijskim troškovima, i što je naj- 
glavnije: na isplatu zajmova ne mora se dugo čekati a kamate 
se računaju od dana kada je zajam isplaćen.

4. Izdati zajmovi Štedionice bačke oblasti grupisani su
ovako:

a) na uknjižene menice privatnih lica dato je 24.476.820-
dinara.

b) na neuknjižene menice 20,059.900.— dinara, a to su 
menice zemljoradničkih i vodnih zadruga kao i one, koje su 
novčani zavodi uz supergaranciju podneli na reeskont;

c) za zajmove po tekućem računu izdato je 5,891.899.33 
din., od kojih su dati na uknjižbu 806.870.— din., a bez uknjižbe, 
na osnovu isprave za osiguranje, uprav, opštinama 4,361.480.— 
din., na osnovu garancije bivše Bačke oblasti dvema zadrugama
200.000.— dinara , a ostatak je iskazan kao još neobračunate 
stavke 31. decembra 1930. (prema tome u bilansu iskazani duž
nici na vrednosti u iznosu od 4,561.480.— dinara nisu dužnici 
po tekućem računu na osnovu lombarda, nego na osnovu is
prava za osiguranje i jamčevnih isprava, a ti su dužnici upravne 
opštine i dve zadruge, čiji se dug prema 1929. godini povećao 
sa jednim milionom dinara.)

5. U  bilansu za 1930. godinu označene su kao prenosne 
stavke kaucije i garancije u iznosu od 12,336.030.— dinara. Pod 
tim naslovom vode se sve one menice, obveznice, jamčevne is
prave kao i isprave za osiguranje, koje su deponovane kod Šte
dionice bačke oblasti kao podloga za zajmove po tekućem ra
čunu i reeskontu. Te su garancije prvog reda i ne može iz njih 
da potekne nikakav rizik.

6. Tačna je primedba u 17. broju „Narodnog Blagosta
nja”, da Štedionica bačke oblasti nenia sada ni jednog komada 
hartije od vrednosti. To može biti odista čudnovato i neobično, 
ali je u skladu sa čl. 43. Uredbe o ustanovljenju, uređenju i po
slovanju Štedionice bačke oblasti, po kojem je ona mogla ku
povati hartije od prednosti samo za tuđ račun. Oblasna skup
ština nije htela da odobri kupovanje vrednosnih hartija iz bo
jazni, da se otud ne izrode berzanske spekulacije, koje bi mogle 
biti i rizične. Da li će se pak banovinskoj štedionici dozvoliti 
kupovanje hartija od vrednosti, to će se resiti prilikom ustanov
ljenja njenih pravila.

Nadam se, da će posle ovih objašnjenja bilans Štedionice 
bačke oblasti za njenu drugu godinu poslovanja (godinu 1930.) 
biti potpuno jasan svima, koji se interesuju za rad ove štedio
nice, pošto sam u ovoj ispravci izneo i one podatke o poslo
vanju njenom, koji nišu bili poznati ocenjivaču, kada je pisao 
prikaz, zbog čega je i tražio da se iznesu.

Primite gosp. Urednice i ovom prilikom uverenje o mom 
odličnom poštovanju.

Sombor, 1. maja 1931.

Dimitrije Klicin,

pretsednik Upravnog odbora 
Štedionice bačke oblasti.

P .S .

Prilikom analize bilansa Štedionice za bačku oblast za
1930. god. u „Narodnom Blagostanju” br. 17, od 1931. god. mi 
smo ukazali na nekoliko tačaka, čije bi objašnjenje moglo biti 
samo od koristi po analizirani zavod. Njegov pretsednik g. Di- 
mitrije Klicin reagirao je odmah na naše primedbe i mi objav
ljujući njegovo pismo po dužnosti konstatujemo njegovo puno 
razumevanje značaja publiciteta za novčane ustanove, koje ape- 
luje na kredit u masi.

„СПЛИТ“ АНОНИМНО ДРУШТВО ЗА ЦЕМЕНТ ПОРТЛАНД
— СПЛИТ*)

Наш извоз цемента износио je .у четири последње 
године:
година тона динара
1927. 317.427 116.580.000
1928. 374.451 132.591.000
1929. ; v 459.725 164.114.000
1930. 411.730 152.240.000

До прошле године извоз цемента je рапидно растао.
У години 1929. извозили смо цемента за 50% више него
1927. годиие. У години 1930. извоз je no количини скоро за
50.000 тона мањи него 1929. године a no вредности само за
12 милиона.

Општа депресија, нарочито у земљама које долазе у 
обзир за извоз нашег цемента, деловала je на смањење из- 
B03ä. Поред тога поједине државе настоје, разним царин- 
ским шиканама, да ограниче увоз у корист властите индус- 
трије. У најновије време тим je путем отишао и Египат, који 
je био највећи увозник нашег цемента. Поред настојања 
појединих држава око отежавања увоза, долази у обзир и 
све јача конкуренција оних продукционих земаља, које ви- 
дсвши смањење потрошње у унутрашњем промету, свим ме- 
рама форсирају извоз. Нарочито Белгија.

Док су у 1928. години наше творнице цемента на 
Приморју, a ове долазе у обзир за извоз, радиле пуном паром 
тако да су се поруџбине могле извршити само са дуљим 
роковима добаве, дотле je прошле год. продукција била мања. 
Једна од највећих творница у Далмацији под крај године 
била je привремено обуставила свој рад. Делом да се реши 
залиха a делом да проведе неке техничке измене у циљу сни- 
жења продукционих трошкова и савршеније производње.

Смањење извоза, дотично продукције, осећа се и на 
билансу „Сплит“ анонимног друштва за цемент Портланд у 
Сплиту. Али само у погледу укупне суме билансе a не и 
у погледу чистог добитка. Taj je и даље повољан што je 
омогучило подузећу да и за прошлу годину исплати дивн- 
денду од Дин. 35 no акцији. To значи да су прошле године, 
ма да je продукција била мања и извоз слабији, полућене 
цене биле још увек повољне. Попуштање цена наступило je 
под крај године и доћи ће до изражаја тек у билаиси за
1931. годину.

Биланса за 4 последње године изгледа овако :
Актива 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Благајна 577 715 111 194
Дужници
Сировине, полуфабри-

44.954 58.906 37.132 29.736

кати и фабрикати 12.615 12.285 14.649 12.431
Материјал 6.249 9.680 12.844 11.650
Вреће 3.863 5.895 6.870 4,564
Зград е. и стријеви 44.954 76.615 78.171 77.433
Ефскти 24.248 24.174 25.020 25.471
Разно 6.336 10.545 10.598 9.807
Пасива:
Главница 40.000 40.000 40.000 40.000
Резерва' 46.846 62.497 62.498 62.540
Резерва валоризације ------ 5.215 5.215 5.215
Повериоци 84.778 82.821 69.805 56:955
Акцепти 5.100 2.400 ------ --
Чиста добит 6.227 6.157 7.147 7.184
Укупна бнланса 183.107 199.279 184.944 172.006

*) За 1929. годипу биланс. je анализираи у .додатку
„Народног Благостања“ 
страна 102.

од 31. маја 1930 године, број 22.
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Beh 1929. године укупна сума билансе била je за 15 
милиона динара мања nero 1928. године кад je сума билансе 
била готово досегла импозантну цифру од 200 милиона ди- 
изра. И прошле године je укупна сума билансе била за 
скоро 13 милиона динара мања. Укупна сума билансе крајезд
1930. године je за 27 милиона динара мања од укупне би- 
лансе концем 1928. године.

Инвестиције остале су у главном на истој висини. Код 
сировина, и фабриката, материјала и врећа билансне су.ме 
концем 1930. године мање су од оних крајем 1929. године, 
Укупно за неких 6 милиона динара. To je у вези са сма- 
н>ељем продукције у индустрији цемента услед слабијих из- 
гледа на извоз. И дужници су опали за 7—8 милиона динара. 
Опадање дужника било je јако и 1929. године кад je про- 
дукција била рекордна. To би значило да je подузеће успе- 
вало да своју продукцију пласира претежно уз готов новац 
или уз документе и да кредитирање долази мање у обзир. 
Извозећи у далеке крајеве, могућност кредитираља долази 
мање у обзир, већ из разлога непознавања прилика. Наро^ 
чито су у прошлој години опали дужници за робу. Од 29 
на 19 милиона динара.

Зграде и стројеви исказани су крајем 1930. године са 
cicopo истим износом као 1929. године. Како су амортиза- 
ције извршене за 4,5 милиона дииара то значи, да je нових 
инвестиција и у току прошле године извршено за око 4 ми- 
лиона дииара. Тиме што у пасиви не постоји посебна по- 
зиција „фонд амортизације“ код знатних отписа a у слу- 
чају, да су инвестиције билансиране са истим износом, 
значи да су нове инвестиције извршене у оном обиму за који 
je извршена амортизација.

Властита сретства прелазе 100 милиона динара. Ин- 
вестиције 77 мил. a материјал 11 мил. To опет значи, да 
властита сретства покривају и знатан део обртног капитала.

Повериоци су опали од 69,8 на 56.9 милиона или за
13 милиона динара. To je у вези са смањењем дужника за
7 милиона те сировина, полупрерађевина, фабриката и врећа 
за исто толики износ. Смањењем продукције подузеће je тре- 
бало мање капитала, пак се то одразује на позицији „по- 
вериоци“. Тиме ће у будуће и издаци на каматама бити много 
мањи. Дужници и ефекти покривају се са „повериоцима". 
Ту и највише долази до изражаја здрава финансијска струк- 
тура подузећа.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Приходи: 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Укупни приход 19.325 23.656 21.969 23.141
Расходи:
Општи трошкови 3.601 5.280 3.848 3.638
Порези 2.278 4.851 3.592 4.350
Камате 2.434 3.983 3.701 3.412
Амортизација 1.623 3.491 3.717 4.582
Чиста добит 6.227 6.157 7.147 7.184

Бруто добит je порасла за преко 1 милион динара.
Општи трошкови и камати ангажовали су прошле године
мање износе него 1929. године. Порези су за скоро милион
динара већи него 1929 a амортизација je за 800 хил>ада ди- 
нара већа. Д а није форсиране амортизације, чисти добитак 
би био већи. Међутим подузеће показује похвалну тежњу 
да што више амортизира. Нарочито у повољним годинама.

У управи „Сплит“ анонимно друштво за цемент Порт- 
ланд налазе се следећа г. г.: Емил Шток, Трст; Др. Едуард 
Гргић, Сплит; С. Д. Александер, Загреб; инг. Умберто Коен, 
Трст; Др. Урош Десница, Др. Станко Шверљуга, Загреб; 
Др. Првислав Гризогоно, Сплит; Др. Миша Колин, Загреб; 
Јакоб Русо, Београд; Др. Јосип Смодлака, Сплит; Божо Ба- 
нац, Лондон; Армино Брунер, Трст; Алфред Коен. Трст; 
Алберто д’ Агостино, Милано; Фрањо Петриновић, Л шдон: 
Др. Марио Шток, Сплит.

C. X. ГУТМАН Д. Д. — БЕЛИШЋЕ*)
Главница C. X. Гутман — Белишће, једног од наших 

највећих подузећа за експлоатацију и прераду дрвета из- 
носи 55 милиона динара. Номинала поједине деонице гласи 
на 200 динара. По томе билансна вредност поједине деонице
C. X. Гутман имала би износити 475 динара.

Г1о општем уверењу инвестиције код С, X. Гутмана 
претстављају далеко већу вредност него што je то иска- 
зано у биланси. Пилана je на 11 гатера. Уређај за суву де- 
стилацију дрвета један je од највећих у Европи. Поред тога 
постоји посебна творница бачава која годишње продуцира
30.000 комада. П осебна творница паркета у стању je да го- 
дишње изради 200.000 м2 паркета. Рибњак има површину од 
630 јутара. Сем тога ту je и 150 километара дуга шумска 
железница.

C. X. Гутман je једно од ретких иаших шумских по- 
дузећа које има наводно властитих шума од око 42.000 ју- 
тара. Подравска железница која спаја Подравину са Оси- 
јеком и која je дуга 184 километара у главном je у ње- 
говим рукама. ЈМоторна енергија свих Гутманових творница 
износи 2.000 HP a број упослених радника прелази 4.000.

Кад би се целокупна имовина овога подузећа вало- 
ризирала односно исказала no њезиној данашн.ој вредности, 
онда.би вредносг једне акције могла бити на 1000 динара. 
Међутим она бележи на нашим и иностраним берзама већ 
дуже времена испод 150 динара. Дакле чак испод номи- 
нале. A за једну шестину од њезине супстанчне вредности, 
курс je багателан.

Узрок томе ниском курсу налази се у рестриктивној 
пслитици дивиденде, коју води управа овог подузећа. Цо- 
следње две године дивиденда износи свега 12 динара т. ј. 6% 
од номиналне вредности акција. Ранијих година плаћало се 
само 10 динара, односно 5%  или само 2%  од исказане би- 
лансне вредности. Ми нарочито истичемо да je дивиденда од 
5% номинале била онда кад je коњунктура за дрво и спо- 
редне продукте била сјајна.

У осталом и данас под погоршаном коњунктуром за 
дрвну индустрију положај C. X. Гутман, Белишће није тако 
лош. Kao што рекосмо оно производи разне споредне про- 
дукте. Измеђ осталог и сирћетну киселину. Taj артикал 
ужива егзорбитентну царину од 2200 динара no хекто- 
литру. To je 22 дин. no литру. При таквој заштити зарада 
износи 15 дин. no литру. Према информацијама C. X. Гутман 
производи сирћетне киселине, 30 вагона, што даје чисту 
добит од дин. 4,500.000 годишње.

Данас je пречишћено питање у теорији и пракси да 
управа, na ма се она ослањала на већину акционара једног 
деоничког друштва, није потпуно слободна у одмеравању 
висине дивиденде. Право акционара не састоји се само у 
томе да прими дивиденду коју збор акционара одлучи, већ 
да висину дивиденде одмери према висини добити и да измеђ 
суме која се дели акционарима и оне која се резервише 
јавно или тајно мора да постоји извесна разумна размера. 
Другим речима управа нема право да без специјалних ри- 
зика и дубиоза резервише целокупну добит и остави ак- 
ционаре без добити.

Већину акција C. X. Гутман имају чланови породице 
барона Гутмана. Али се тако исто знатан број акција на- 
лази у приватним рукама у Југославији. Гутмани седе у 
управном одбору и које због тога и које због њиховог 
имовног стања њима није потребно да акције доносе диви- 
денду. Али je то у толико потребније осталим дионичарима. 
To у толико више што су они те акције купили no много

*) За 1929. годину биланс je а.чализиран у додатку 
;,Народног Благостања“ од 19. јула 1930. године, број 29, 
страна 130; a за 1928. годину у броју 24. од 20, јула 1929. 
године, страна 393.
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вишем курсу и што има међ акционарима Гутмана људи 
који су изгубили сав евој иметак. Нису акционари зато ту 
да плаћају трошак за међусобну борбу барона Гутмана о 
мајоритет у друштву.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива: 1926 27 1927 28 1928 29 1929 30

у хиљадама динара
Г отовина 462 475 746 341
Ефекти 3.595 3.595 4.013 4.027
Дужници 54.159 55.957 68.276 55.405
Инвестиције 34.433 74.702 74.773 74.568
Шуме 18.460 16.293 13.439 10.417
Залихе 26.4**4 25.993 33.310 36.488
Пасива:
Г лавница 40.000 40.000 40.000 40.000
Ресерве 14.500 54.700 55.150 55.400
Амортизација 4.500 5.000 6.500 7.500
Повериоци 71.843 69.513 84.733 69.638
Добитак 3.616 3.663 4.144 4,368

Шуме и дужници исказани су прошле године са мањим 
износом него ранијих година. Залихе готове робе нешто 
су порасле што. je у вези са потешкоћама око пласирања 
нашег дрвета у иноаемство.

Повериоци су знатно попустили. Опали су прошле го- 
дине за неких .15 милиола динара. To je у вези са променама 
у извесним позицијама активе.

Рачун губитка и добитка за последње 4 годиие овако 
изгледа:
Приходи: 1926 27 1927 28 1928 29 1929 30

у хиљадама динара
Бруто приход 17.772 17.781 18.113 19.630
Расходи:
Порези 4.056 4.612 3.690 3.636
Осигурање 1.409 1.030 1.296 1.395
Режија 8.692 8.377 8.988 10.348
Дивиденда 5% 5% 6% 6%

Бруто приход je порастао за 1.5 милиона динара. Ре- 
жија je за 1.4 милиона већа. По томе успело je исказати 
нешто већи добитак. Међутим дивиденда .остаје и даље иста, 
наиме 6%

Ми не познајемо људе који не припадају групи Гутман, 
a имају акције друштва C. X. Гутман, Белишће. Али знамо 
да таквих има много у Југославији. He познавајући људе ми 
због тога не знамо да ли су они штогод предузимали против 
овакве дивидендне политике управе. Акционарима зато стоје 
многа сретства на расположењу.

У осталом дионичка друштва код нас подлежу кон- 
троли двеју власти: пореске и оне Министарства трговине 
и индустрије. Последња бди над извршењем закона о акцио- 
нарским друштвима и статута друштвеног, a прва над ин- 
тересима фискуса. Према закону о непосредном порезу по- 
реска власт има право да се удуби у најмање детаље би- 
ланса једног акционарског друштва, како би добила тачну 
претставку о његовој чистој добити у пореском смислу. По- 
реска власт je no закону дужна да чува као највећу тајну 
оно што буде сазнала анкетирањем no књигама и докумен- 
тима једнога подузећа. Ни Министарству трговине и индус- 
трије не сме она да чини никаква саопштења. Али и Ми- 
нистарство трговине и индустрије има исто право. Ми смо 
одсудно лротивници шиканерском баратању надзорне власги 
над радом деоничких друштава. Преглед од стране надзорне 
власти уместан je само онда кад се појави конкретан повод 
32 сумњу у тачност биланса. Али у том случају власт je 
дужна да проучи стање у друштву. Ми ћемо бити последњи

који ћемо иозивати власт на интервенцију у једном акцио* 
нарском друштву. To не желимо ни овог пута да учинимо 
јер смо за самопомоћ акционара. Али у толико je потребније 
да акционари мањине предузму кораке да се изнађе чиста 
добит друштва C. X. Гутман нарочито за раније године.

SRPSKA CENTRALNA PRIVREDNA BANKA D. D., 
SARAJEVO.*)

Srpska centralna privredna banka u Sarajevu plaća za
1930. godinu dividendu od 8%. Ranijih nekoliko godina Ona 
je plaćala 10%. Po tome se ona priključila jednom delu naših 
vodećih novčanih zavoda, koji su držali, s obzirom na razvitak 
privrednih prilika a i poslovanja, da je potrebno pristupiti re
dukciji dividende.

Novčarstvo Sarajeva izgleda da je radilo pod lošijim pri
likama nego ranije. 1 Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, 
vodeći zavod Bosne, pristupa redukciji dividende. Od 14 na 
12%. Time što je i tako renomirani zavod bio primoran da pri
stupi sniženju dividende za 2%, bilo je lakše i upravi Srpske 
centralne privredne banke da svojim akcionarima predloži istu 
meru.

Upogled poslovanja prošle godine kod Srpske centralne 
privredne banke nije bilo bitnih promena. Ukupna suma go
dišnje bilance nezntno oscilira. Kroz poslednjih 5 godina naj
više 10 miliona. Od 1927. na 1928. godinu porast je iznosio 4 
miliona. Od 1928. na 1929. iznosi 10 miliona. Od 1926. na 1927. 
godinu imamo čak i nazadovanje ukupne sume bilance za 2 mi
liona.

I prošle godine, bilanca upoređena sa onom koncem
1929. godine pokazuje izvesno smanjenje. Za nešto preko mi
liona dinara. Taj iznos po sebi ne znači ništa. Ali je karakteri
stičan za prilike koje vladaju u Bosni.

Još nisu poznate bilance svih naših novčanih zavoda. Ali 
smo uvereni da pokazuje znatan broj manju bilansu per kraj
1930. godine nego za kraj 1929.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Ahtnva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 5.005 4.175 7.351 5.743
Efekti 16.079 13.035 14.079 14.288
Menice 31.020 39.111 41.934 40.678
Dužnici 67.076 65.559 66.310 66.937
Nekretnine 2.669 3.979 6.056 6.101

Pasiva
Glavnica 25.000 25.000 25.000 25.000
Rezerve 7.750 8.000 8.200 8.400
Ulošci 38.871 39.230 43.799 48.846
Poverioci 46.481 49.823 54.964 48.36(5
Dobitak 3.261 3.303 3.128 2.571
Ukupna bilansa 122.618 126.688 136.781 135.431

Ma da je ukupna bilansa za preko miliona dinara manja 
nego što je bila koncem 1929. godine i ma da je čisti dobitak 
za preko pola miliona dinara manji nego godinu dana ranije, 
bilansa ipak pokazuje jednu nadasve svetlu tačku. Ulošci su i 
prošle godine porasli za 4,8 miliona dinara. Dapače i nešto više 
nego 1929. godine, kad je porast bilanse iznosio 10 miliona di
nara. A ni ranijih godina porast uložaka nije bio tako znatan 
kao 1930. godine. To je, s obzirom na prilike koje vladaju, jedna 
nadasve utešna konstatacija.

Poverioci su popustili za 6 miliona dinara. S obzirom na 
poteškoće glede sigurnog plasmana raspoloživih iznosa, zavod 
se nije u prošloj godini u tolikoj meri oslanjao na svoje veze 
kao ranije. Reeskont i slični krediti bili su manji nego prošlih

*) Za 1929 godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 20. septem bra 1930. godine, broj 38, 
strana 165; a za 1928. godinu u broju 33. od 21. septembra
1929. godine, strana 543.
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godina. U  samom se izveštaju navodi, da se je zavod samo u 
izuzetnim slučajevima služio kreditom Narodne banke.

Kod drugih pozicija bilanse nema većih promena. Efekti 
su na istoj visini. Kod menica beležimo opadanje za nešto preko 
milion dinara. Dužnici su već nekoliko godina na istom nivou.

Čisti je dobitak manji za preko pola miliona dinara. Usled 
toga dolazi i sniženje dividende od 10 na 8%. Dividenda je pred 
5—6 godina u doba velike konjunkture iznosila čak i 15%.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
Gubitak 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Kamati 2.806 2.875 2.940 3.253
Troškovi 3.161 3.182 3.256 3.794
Dobitak 3.261 3.203 3.128 2.571

Dobitak
Prenos 94 32 24 20
Kamati 3.886 4.071 4.402 4.643
Providba 2.135 2.695 2.025 2.695
Nepokretnosti 286 245 377 487
Prihodi filijala i razno 2.827 2.216 2.496 1.772

Neto prihodi na kam atama nešto su manji nego 1929.
godine. Providba je za 600 hiljada dinara veća. Prema tome te 
dve inače najvažnije pozicije računa dobitka i gubitka ne bi 
opravdale smanjenje čistog dobitka za pola miliona, nego po
većanje za taj isti iznos. I nepokretnosti su dale 100 hiljada di
nara više. Podbacio je prihod filijala i razno. Tu je manjak 
prema 1929. godini za 700 hiljada dinara.

Srpska centralna privredna banka mogla je po svom isto- 
riskom razviću da nosi ime i udružene banke, jer je postala fu- 
zioniranjem više kreditnih ustanova Bosne i Hercegovine. Bo
sansko bankarstvo je nosilo obeležje versko i plemensko, pošto 
je i Austrija isto uzela za bazu političkog uređenja. U Bosni se 
sve delilo na srpsko, hrvatsko i muslimansko — pa i banke. 
Još pre početka svetskog rata, a pod uticajem srednje-evropskog 
bankarstva javila se u Bosni i Hercegovini takođe struja za fu- 
zioniranjem. Stvar nije išla tako lako zbog ličnih smetnji, pošto 
su mali provinciski novčani zavodi bili vezani za ličnost. Ali je 
u toliko bio jači polet fuzioniranja posle rata. Srpska centralna i 
privredna banka postala je utoka sviju srpskih banaka. I posle 
rata u javnom životu Jugoslavije igrali su ulogu plemenske i 
verske imponderabilije. Zbog toga je i bankarstvo sačuvalo 
svoje versko obeležje. Srpska centralna i privredna banka je 
treća velika srpska banka, pored Srpske banke u Zagrebu, i 
Jadransko-Podunavske banke u Beogradu. Možda je trebala iz 
toga da postane jedna jedina banka, možda i danas postoji ta
kav plan; to su intimne stvari o kojima se javnost ne obave- 
štava. Ali je Srpska centralna privredna banka jedan jak ban
karski organizam koji ima i razlog samostalnog postanka i 
uslove za to.

Ali činjenica da volumen njezinih poslova poslednjih go
dina pokazuje izvesnu stabilnost i indicira izvesnu saturiranost, 
odnosno daje na znanje da je banka iskoristila sve mogućnosti 
za razviće svog posla na njezinoj prvobitnoj teritoriji. Zemaljska 
banka i Srpska centralna privredna banka, kao dve samostalne 
bosansko-hercegovačke banke, nemaju šansa velikog poleta iz 
čisto bosansko-hercegovačkog posla. Naravno da je pod po
boljšanim privrednim prilikama neizbežna izvesna kvota go
dišnjeg porasta poslova. Ali za ambiciozne i mlade to je malo. 
A Srpska centralna privredna banka raspolaže mladim i ekspan
zivnim snagama. Ona je izrasla iznad Bosne i Hercegovine i 
strci nad njom. Došao je moment ekspanzije van teritorije Bo
sne i Hercegovine. Možda ćemo do godine imati priliku da sla
vimo naselje Srpske centralne privredne banke u njezinu pa- 
latu u Beogradu, u neposrednoj blizini sestre Jadransko-Podu- 
navsike banke. Veliki deo Beograđana i ne sluti šta će iznići na 
onome terenu u ulici Miloša Velikog, na kome je bila državna 
zgrada a u kojoj je nekada bilo Ministarstvo Narodne privrede
— odmah do Vračarske štedionice. Stara je zgrada porušena i

već se kopaju temelji velelepne zgrade koja će biti dom Srpske, 
centralne privredne banke u Sarajevu.

Nek je sa srećom!
U upravi Srpske centralne privredne banke nalaze se sle- 

deća g. g.: Stevan Karamata, generalni direktor Jadransko- 
Podunavske banke iz Beograda, Jovo Radetić, trgovac iz Prije
dora, Spiro I. Dokić, trgovac iz Mostara, Vojin M. Đuričić, 
pretsednik i upravnik Državne hipotekarne banke iz Beograda, 
Dr. Bogoljub Kujundžić, ministar u p. iz Beograda, Dobrivoje 
Stošović, direktor Privilegovane agrarne banke iz Beograda, 
Milan Stefanović, direktor Srpske banke d. d. Zagreb iz Beo
grada i Dr. Vladimir Andrić, ministar u p. iz Sarajeva. U nad
zorni odbor izabrani su: g. g. Dobroslav Stevović, trgovac iz 
Priboja, Velimir Besarević, inžinjer iz Sarajeva, Mihajlo Trebić, 
trgovac iz Sarajeva, Nikifor Vasiljević, trgovac iz Tuzle i Mi
hajlo ćelović, posednik iz Trebinja.

JUGOSLAVENSKO D. D. GEORG SCHICHT — ZAGREB.*)

Jugoslavensko d. d. Georg Schicht bilancira koncem 1930. 
godine za 42,8 miliona dinara prema 46,8 miliona koncem 1929. 
godine. Prema tome ukupna suma bilance je koncem 1930. go
dine za 4 miliona dinara manja nego koncem 1929. godine.

Ukupna suma bilance i njen razvitak ima kod industrij
skih poduzeća sasvim drugo značenje nego kod novčanih za
voda. Mnogo puta, znatno povećanje pojedinih pozicija bilance 
a po tome i ukupne bilance, kod industriskih poduzeća može 
biti dokaz da se prilike ne razvijaju najpovoljnije. Brže odvija
nje poslova deluje na smanjenje zaliha i materijala, a bolja 
privredna situacija ima za posledicu povoljniji inkaso a po tome 
i smanjenje dužnika. Sve to naravno deluje na smanjenje bilan- 
sne sume makar poduzeće radilo pod povoljnijim okolnostima 
nego ranije, dotično u doba visoke sume ukupne bilance.

Ma da je ukupna bilanca Jugoslavenskog d. d. Georg 
Schicht koncem 1930. god. za 4 miliona dinara manje od ukup
ne ibilance koncem 1929. godine, ona je u stvari mnogo povolj
nija. U prvom redu dobitak je 1930. godine za preko milion di
nara povoljniji od čistog dobitka u 1929. godini, a to je jedan 
dokaz, da je poduzeće u prošloj godini poslovalo pod vànred- 
no povoljnim prilikama. Već 1929. godine čisti dobitak bio je 
za preko 2 miliona veći od čistog dobitka 1928. godine, a sada 
dolazi još jedan milion. Čisti dobitak u 1930. godini je za preko 
četiri puta veći od onog 1927. godine. Međutim ukupna bilanca 
koncem 1930. godine je za 3 miliona dinara manja nego kon
cem 1927. godine. Tu se najbolje vidi kako visoke sume bilance 
ne znače gotovo ništa po prosperitet industrijskih poduzeća.

Godine 1927. imalo je Jugoslavensko d. d. Georg Schicht 
kod glavnice od 6 miliona dinara čistu dobit od nešto preko 
jednog miliona dinara. Rentabilitet je iznosio preko 15% glav
nice plus reserve. Koncem 1930. godine kod glavnice od 8 mi
liona dinara polučen je čisti dobitak od 4.4 miliona. Rentabilitet 
je preko 50% a kad uzmemo u obzir i reservni fond onda je 
rentabilitet još bolji.

Na dnevnom redu ovogodišnje glavne skupštine nalazi se 
i predlog o povišenju glavnice od 8 na 20 miliona dinara, dakle 
za 150%. Nije poznato koji će biti emisioni kurs i da li će se 
ovom prigodom formirati jači reservni fond. Sastav bilance je 
takav, da ne ukazuje potrebu povišenja glavnice pogotovu ne 
u takvim dimenzijama, četiri miliona čiste dobiti kod glavnice 
od 8 miliona dinara znači ukamaćenje od 50%, što bi moglo 
stvarati neraspoloženje. Pet miliona dinara čistog dobitka kod 
glavnice od 20 miliona dinara znači rentabilitet od 25%. Ako 
se formira jači reservni fond, onda ukamaćenje pada na nivo, 
koji više ne izaziva čuđenje a po tome ni eventualno neraspo
loženje.

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „N a
rodnog Blagostanja” od 24. januara 1931. godine, br. 4 str. 19,
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Bilanca za 4 poslednje godine ovako ozgleda:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Zemljišta 538 660 660 122
Zgrade 5.951 7.875 7.872 8.853
Industrijski inventar 11.294 11.793 12.085 12.447
Zalihe 10.532 14.174 12.174 9.034
Blagajna 1.097 726 517 489
Efekti 4.807 7 157 158
Dužnici 11.127 11.433 12.683 11.203

Pasiva
Glavnica 6.000 8.000 8.000 8.000
Reserve 90 707 769 1.927
Amortizacijom fond 6.961 9.988 11.599 13.092
Poverioci 30.519 25.392 21.758 14.145
Akcepti 1.000 1.000 1.000 977
Zbir aktive ili pasive 45.349 46.669 46.762 42.762

Investicije su knjižene koncem prošle godine sa 21.5
miliona dinara. Međutim amortizacijom fond iznosi koncem 1930. 
godine nešto preko 13 miliona. Prema tome investicije su za
pravo bilancirane samo sa 8.5 miliona dinara. Glavnica i reserve 
iznose više. Zalihe robe znatno su popustile. Budući da je podu
zeće radilo veoma dobro, to je i plasiranje izrađene robe išlo 
veoma glatko i nije bilo potrebno raditi na „lager”. I dužnici 
su manji. To opet dokazuje, da je inkaso bio bolji. Jugoslavensko 
d. d. Georg ših t ima tako dominantan položaj u našoj indu
striji sapuna da može diktirati kondicije. A kod takvih prilika 
inkaso je uvek povoljniji. Samo bezobzirna konkurencija pri- 
nuđava pojedina poduzeća na davanje dugoročnih robnih kre
dita, dotično na sklapanje takvih poslova, koje se kasnije ve
oma teško realiziraju.

Amortizacijom fond je prošle godine porastao za 1.5 
miliona dinara. Kod stvarne bilančne vrednosti investicija od
8 miliona dinara, to je jedna nadasve visoka amortizacija. Među
tim prava vrednost investicija iznosi daleko više nego što se 
to iz bilanca vidi.

Poverioci su znatno opali; od 21.8 na 14.1 milion dinara. 
Znači da Jugoslavensko d. d. Georg Šiht treba danas bankovnog 
kredita, dotično kredita svog koncerna daleko manje nego ra
nije. Kroz ove 4 godine poverioci su opali ispod polovine i do
bit je porasla za četiri puta.

Industrija sapuna nalazi se i kod nas u znaku koncentra
cije. Koncentracijom evropske veleindustrije sapuna nastaju i 
kod nas znatne promene. Jugoslavensko Sanlait a. d., koje je bilo 
reprezentant moćnog engleskog konserna i koje je nameravalo 
podići u Jugoslaviji veliku fabriku sapuna, likvidira jer će usled 
transakcije koje su nastale kod velikih konserna i samo Jugosla
vensko d. d. Georg šiht doći u interesnu sferu engleskog kapi
tala. Pretapanje pojedinih poduzeća sa Jugoslavenskim d. d. 
Georg Šiht doći će do izražaja u novom imenu poduzeća koji 
će utvrditi glavna skupština sazvana za 13. o. m. Eliminarajući 
znatan broj konkurenata novo poduzeće imaće dominantan po
ložaj u našoj industrija sapuna.

!U upravi Jugoslavenskog akcionarskog društva Georg 
Šiht, Zagreb—Osijek nalaze se sledeća gospoda: Lazar Lagje- 
vić, Dr. Heinrich Šiht, Makso Antić, Nikola Božić, Georg Šiht, 
Đorđe Velisavljević, Leo van dem Berg, Viktor Jirgens, Franjo 
Zdvoržak.

NIKŠIĆSKA KREDITNA BANKA U NIKŠIĆU.
Nikšićskoj kreditnoj banci pripada jedno od prvih mesta 

međ crnogorskim bankama. Ona je i najstarija crnogorska 
banka. Osnovana je 1901. godine, pod imenom Prva nikšićska 
štedionica; njezina je glavnica uplaćivana u nedeljnim ratama 
od pedeset para. Nikšićska kreditna banka je pionir bankarstva 
u Crnoj Gori — a što je značilo otvarati banku u početku dva
desetog veka u Crnoj Gori pokazuju sledeća dva historička de
talja: Osnivači banke uputili su deputaciju Knjazu Nikoli, tra
žeći od njega moraltiu potporu i odobrenje. Knjaž Nikola je

odobrio osnivanje i kao potporu upisao je 50 akcija na ime naj
mlađeg sina Petra i tom prilikom zapretio osnivačima, da ako 
dopuste da ova ustanova propadne, oni će mu lično odgovarati. 
Dalje: članovi upravnog i nadzornog odbora vršili su svoje funk
cije besplatno, a činovnici bančini (upravnik, blagajnik i kon
trolor) također, dok je jedan član uprave dao svoju kuću, u 
kojoj su bile smeštene bančine kancelarije, tri godine besplatno, 
a sem toga još i 50 kruna u korist zavoda.... Pod takvim se 
okolnostima rađala Nikšićska kreditna banka, koja slavi ove go
dine svoju tridesetogodišnjicu.

Srazmerno razvoju i obimu poslova povećava se i glav
nica; u 1904. godini iznosi 200 hiljada, 1908. godine 500 hiljada, 
a 1914. godine odlučeno je povišenje na 1 milion kruna, kad je 
istovremeno promenjena i firma. Međutim, ratni su događaji 
ukočili bančin razvoj. Tek u 1922. godini banka ponovno ot
počne normalnim radom; godišnja skupština akcionara, održana 
za 1922. godinu, prva je posle devetogodišnje pauze: na njoj 
je uprava podnela akcionarima referat o bančinom radu sve od
1. januara 1914. godine do 31. decembra 1922. godine. Tom pri
likom uprava je podvukla, da je uprkos svih nezgoda, koje je 
banka pretrpela u vremenu rata i okupacije, ipak mogla poka
zati izvestan uspeh: dobitcima u 1914-22. godini poravnat je 
gubitak na perperima (koje je okupaciona vlast devalvirala sa 
50%) a da se nije diralo u rezervni fond.

Tek u 1926. godini potpuno je uplaćen 1 milion glavnice, 
u vezi sa odlukom iz 1914. godine, sa tom razlikom, da se je 
glavnica 1914. godine imala povisiti na milion zlatnih kruna, a 
12 godina docnije, izvršen je upis jednog miliona papirnih di
nara. Odmah za tim pala je odluka povišenja na 2 miliona, a 
za tim na 3 miliona dinara, što je izvršeno 1930. godine. Akcija 
ima 30 hiljada od po 100 dinara nominale.

Kretanje bančinih poslova pokazuje nam donja tablica, 
u kojoj smo uporedili četiri godine, interesantne po bančin raz
voj; naime 1911. godinu, poslednju normalnu godinu pre tur
skog i svetskog rata, 1922. godinu kao prvu normalnu posle- 
ratnu godinu i 1928. i 1930. godinu, kao tipične godine današnjih 
prilika. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1911. 1922. 1928. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 69 29 304 543
Menice 1.381 1.588 8.896 8.247
Zajmovi na zaloge — — 145 100
Dužnici po tek. rač. 319 746 3.790 4.170
Vrednosti rez. fonda 50 58 293 455
Nepokretnosti 3 — ■ 424 425
Ostave, garanc. i t. d. 739 4.301 11.850 13.783
Akcioneri za neupl. gl . 27 473 — —

Hartije od vredn. 19 — — —
Pasiva

Glavnica 500 1.000 2.000 3.000
Rezervni fond 143 415 1.107 1.593
Pensioni fond — ■ — . 50 50
Ulozi na štednju 522 1.370 3.650 4.909
Poverioci po tek. rač. 260 8 5.557 3.410
Reeskont 315 — 594 —

Ostavlj. ostava i t. d. 739 4.301 11.850 10.963
Čista dobit 48 69 514 663
Zbir aktive ili pasive 2.611 7.195 25.703 27.723

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 7.9 197 984 678
Provizije 2 — ■ 29 7
Upravni troškovi 29 118 387 424
Porez i prirez — — 289 292
Otpisi 0.3 — 78 42
Čista dobit ! - 97 92 699 883



Prihodi
Prenos — 18 80 148
Kamata 169 249 1.275 1.176
Provizije 39 152 1.088 905
Kursna razlika 0.8 — 23 25
Razni prihodi — — — 72
Bruto dobit 208 419 2.467 2.327
Dividenda 16% 12% 20% 20%

Od 1922. godine, imovina se bančina snažno povećava:
u toj godini iskazana je glavnica sa 1 milionom, a rezerve sa 
415 hiljada dinara; međutim primećujemo u aktivi bilansa po
ziciju od 473 hiljade dinara, koliko duguju akcioneri za još ne
uplaćenu glavnicu ;prema tome sopstvena sretstva iznose svega
942 hiljade a ne 1,415.000 dinara. U 1928. godini iskazana su 
sa 3,107.000 dinara, a 1930. godine sa 4.59 miliona; od toga iz
nosi glavnica 3 miliona, a rezerve preko 50% glavnice kao i
1928. godine, odnosno 1,59 miliona.

Tuđa sretstva su također u znatnom porastu. Ulozi na 
štednju su se u 1928. godini prema 1922. godini gotovo dupli- 
rali, od 1,37 miliona na 3,65 miliona, a u 1930. godini iskazani 
su sa 4,9 miliona dinara, zahvaljujući ulozima amerikanskih ise
ljenika. To je jedna veoma povoljna činjenica za bančin razvoj. 
Poverioci po tekućim računima pokazuju još interesantniju sliku: 
od 8 hiljada u 1922. godini porasli su u 1928. godini na 5,56 
miliona, a sem toga pokazuje se u toj godini i reeskont sa 594 
hiljade dinara. To je bila godina maksimalnog iskorišćenja kre
dita od strane banke; primećujemo, da je u 1930. godini dug 
po reeskontu uopšte nestao, a onaj po tekućim računima sma
njen je za 2,15 miliona — odnosno upravo za toliko koliko su 
u 1930. godini povećana sopstvena sretstva i ulozi na štednju. 
Ukupna strana sretstva kretala su se dakle ovako: 1,38 miliona 
u 1922. godini, 9,27 u 1928. godini i 8,32 miliona u 1930. godini. 
Odnos sopstvenih prema tuđim sretsvima bio je sledeći: u 1922. 
godini 1 ka 1 u 1928. godiini 1 ka 3, a u 1930. godini kao 1 ka
2. Relacija se je dakle znatno poboljšala u korist bančinu.

Ukupna sretstva kojima' raspolaže Nikšićska kreditna 
banka krajem 1930. godine iznose dakle 12,91 milion dinara, a 
prema 1928. godini veća su za 85 hiljada dinara.

Njihov plasman je bio sledeći:
Daleko veča pozicija aktive su menični krediti — koji 

u toku bančinog rada nadmašuju kredite po tekućim računima 
za preko 100%. To tako i mora biti, kad imamo u vidu, da se 
gro bančine klijentele sastoji iz seljaka. Pri tome pada u oči, 
da ie u 1930. godini, prema 1928. godini menični portfelj u opa
danju; smanjen je za 650 hiljada dinara na 8,25 miliona. Uzrok 
leži u bančinoj politici, da održi svoj portfelj što likvidniji — 
zbog znatno pogoršanih privrednih prilika. Čak se je za izvesno 
vreme bilo ograničilo izdavanje novih meničnih kredita i tek 
pred kraj 1930. godine banka je ponovno otpočela izdavanjem 
istih, ali sa izvesnom restrikcijom. Menični seljački krediti

limitirani su sa najviše 5.000 dinara; banka je došla do ube- 
đenja da je to za seljaka najzgodniji oblik zajma, jer ga uvek i 
bez teškoća uredno može otplaćivati. To je svakako jedan mudar 
potez bančine uprave; zbog toga je i broj protestovanih menica 
neznatan.

Oužnici po tekućim računima su u porastu prema 1928. 
godini, Ì iznose 417 miliona dinara. Ako uzmemo u obzir kursnu 
razliku predratne vrednosti i današnje, onda primećujemo da je 
to jedina pozicija, koja je u 1930. godini veća od one iz 1911. 
godine. Zajmovi na zaloge smanjeni su prema 1928. godini za 
45 hiljada dinara, a iznose 100 hiljada. Nepokretnosti balansi
rani su sa 425 hiljada; hartije od vrednosti nisu iskazane; ali je 
interesantno napomenuti, da je u 1911. godini ova pozicija iz
nosila 19 hiljada dinara.

U računu gubitka i dobitka vidimo da je u 1930. godini 
bruto dobit nešto manja od one u 1928. godini. To potiče otuda, 
što su smanjeni prihodi po kamatama i provizijama — pojava, 
koja, je poslednjih godina tipična za sve naše novčane zavode. 
Ali pošto je smanjenje pasivnih kam ata u 1930. godini prema
1928. godini veće od onoga u aktivnim (zbog manjih stranih 
sretstava) to je čista dobit u 1930. godini veća i iznosi 883 hi
ljade prema 699 hiljade u 1928. godini.

Podeljena je na sledeći način: 20% odnosno 147 hiljada 
dotirano je rezervnom fondu, 10% kao tantijema, .400 hiljada 
kao dividenda na 20.000 akcija ranije emisije (po 20 dinara), 
140 hiljada kao dividenda na 10.000 akcija nove emisije po 
obračunu, a  ostatak od 122.374 dinara prenet je na novi račun.

Veoma je interesantna dividendna politika Nikšićske kre
ditne banke. Ona je platila:

Godina % Godina %
1905. 14 1922. 12
1906. 14.6 1923. 20
1907. 15 1924. 25
1908. 15 1925. 35
1909. 16.5 1926. 35
1910. 18 1927. 15
1911. 16 1928. 20
1912. 11.85 1929. 20

1930. ■ 20
Od 1901. do 1905. godine dividenda se dodavala glavnici, 

a od 1912. do 1922. godine nije isplaćivana dividenda, pošto se, 
zbog ratnih prilika i okupacije, godišnji računi nisu sastavljali.

U upravi Nikšićske kreditne banke nalaze se sledeća g. g.: 
Pretsednik: Mujo Sočica; članovi: Luka Mijušković, Nikola Čo- 
pić, Saban Harović, Jakov Mijušković, Radisav Lučić, Đorđije 
Kovačić, Đoko Radović, Filip Makrid, Stevo Dobrilović ; direk
tor: Jakov Mijušković; u nadzornom odboru su g. g.: pretsed
nik: Filip Bijelić; članovi: Ilija Mijušković, Veljko Lučić, Ilija 
Kavaja, Mujo Vujović.

Потребан нам je добро писмен и вредан сарадник
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Srpska centralna privredna banka d. d. » Sarajevo
A k t i v a _______  Račun izravnanja na dan 31 . dee. 1930. god. ____________ Pasiva

Dinara
Gotovina 5,743.314'73 
Efekti 14,288.306-81 
Efekti penzionog fonda 1,683.155'— 
Menice 40.678.185'— 
Dužnici 66,937.903’07 
Nepokretnosti 6,101.059'16

Dinara
Deonička glavnica 

250.000 deonica po nom. D. 100'— 25,000.000'— 
Rezervni fond 8.400.000'— 
Penzioni fond 1,722.843'— 
Ulozi na štednju 48,846.959'03 
Poverioci 48,366.599'44 
Nepodignuta dividenda 164.867'25 
Prenosna kamata 359.516'62 
Čista dobit 2,571.138-43

Ukupno 135,431.923'77 

Rashodi Račun gubitka i dobitka na

Ukupno 135.431.92377 

dan 31. decembra 1930. god. Prihodi

Dinara
Kamata na uloge 3,253.842 27 
Troškovi :

plate, doplatnici, porezi i ostala režija 3,794,839'26 
Čista dobit 2,571.133-43

Dinara
Prenos iz godine 1929 20.325'97 
Kamate :

od menica, tek. računa i efekata 4,643.394’49 
Prihodi od nepokretnosti 4S7,920'22 
Provizije 2,695,335’69 
Razno :

prihodi od filijala, deviza i valuta 1,772,843-59
Ukupno 9,619.819'96 Ukupno 9,619,819'96

„Split“ anonimno društvo za cement portland u Splitu
Aktiva Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god. Pasiva

Dinara
Blagajna 194.787'16 
Dužnici za robu 19,970.087'16 
Razni dužnici 9,766,874'29 
Sirovina i cement u zalihi 5,661.918*80 
Salonit u zalihi 6,769.562'79 
Ugljen, praskavine i drugi potrošni 
materijal 9,839.260'78 

Potrošni materijal za salonit 1,811.230 86 
Vreće 4,564.515.80 
Zemljišta, strojevi, elektr. namještaj, 
železnice 77,433.833'50 

Namještaj, pribor i drugi alati 639.839 75 
Vrijednosni papiri 25,471.356'82 
Razna imovina 9,807.789'52 
Deponirani položi članova vijeća 

kao jamčevina 65.000'—

Dinara
Društvena glavnica 40,000.000*— 
Pričuvna glavnica 62,540,260*76 
Specijalni rezervni fond 5,215.237*78 
Razni vjerovnici 56,955.641*06 
Nepodignute dividende 45,258”— 
Deponirani položi članova vijeća 
kao jamčevina 65,000' — 

Čisti dobitak 7,184 660 45

Ukupno 172,006.058.05 

Rashodi Račun gubitka i dobitka
Ukupno 172,006.058 05 

ia  dan 31. d e e . 1930. god. Prihodi

Dinara.
Opći troškovi 3,638.399'59 
Porezi i pristojbe 4,350.603*66 
Amortizacije 4,582,413'52 
Kamati 3,412.876'85 
Čisti dobitak 7,184 660'45

Dinara
Prenos dobitka iz god. 1929. 27.222’12 
Bruto-prihod 23,141.731*95

Ukupno 23,168.954 07 Ukupno 23,168,954 07



А Н А Л ИЗА Б И Л А Н С
Додатак „Иародном Благостањ у“

ГОДИНА Ш  БЕОГРАД, 16. MAJ 1931. БРОЈ 20

Садржај :
„Jugoslavija” opšte osiguravajuće društvo a. d. — Beograd 
Здружене папирнице Вевче, Горичане и Медводе д. д. — Љубљана 
Хрв. слав. банка за парделацију и колонизацију д. д. —■ Загреб 
Сједињене творнице стакла на дионице д. д. — Загреб

„JUGOSLAVIJA” OPŠTE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO A. D.
— BEOGRAD.

Istorijski prvo je bila Srbija pa onda Jugoslavija. Kao što 
je Jugoslavija u neku ruku čedo Srbije, tako i opšte osigurava
juće društvo „Jugoslavija” je u ličnom odnosu čedo „Srbije”. 
„Srbija” je bila posle Beogradske zadruge najstarije domaće 
osiguravajuće društvo, koje je odmah u početku uzelo veliki 
polet. „Jugoslavija” je toila mlado društvo. „Srbija” je bila sa
dašnjost, a „Jugoslavija” budućnost.

Danas su zadovoljne i „Srbija” i „Jugoslavija”. „Srbija” 
razvija i dalje svoj posao, a „Jugoslavija” je isto tako jedno 
od naših najvećih domaćih osiguravajućih društava, koje se 
bavi gotovo svima oblicima osiguranja.

I ako je „Jugoslavija” jedno od naših najvećih osigurava
jućih društava, ipak je ona još i danas kirajdžija u tuđoj kući, 
što je malo čudnovato s obzirom na to da velika osiguravajuća 
društva svoje velike gotovine obično plasiraju u nepokretnosti. 
To se sm atra u neku ruku za tradicionalnu dužnost prema do
micilu sam oga preduzeća. Osiguravajuća društva se obično 
utrkuju, koje će imati velelepnu zgradu. „Jugoslavija” je napre
dovala kao što cifre kažu, sjajno i bez svoje zgrade. Ali ipak 
nije mogla da odoli i dalje pozivu tradicije i, kao što iz izveštaja 
vidimo, a kao što i Beograđani mogu da se uvere prolazeći Te- 
razijama, „Jugoslavija” je na putu da -ukrasi Beograd peto- 
spratnom palatom. Kako je zidanje zgrade već počelo, to će se
i struktura aktive Jugoslavije na kraju ove godine znatno iz- 
meniti prema istoj krajem 1930. godine.

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Štete elementara 3.614 3.720 4.374
Štete života 647 1.118 1.257
Provizije 1.969 2.364 2.432
Opšti troškovi 4.295 4.335 5.141
Pren. i rez. prem. živ. za tek. g. 13.260 17.558 22.101
Pren. i rez. prem. elem. za tek. g. 2.587 3.396 3.514
Rezervne štete života 313 754 508
Rezervne štete elementara 1.500 1.866 2.835
Kamata 581 184 _
Otpisi 948 184 65
Lekarski i veterinarski honorari 205 168 180
Osiguranje društvenih činovnika 21 31 27
Razni rashodi 40 8 1.4
Dotacije 874 728 913
Dobit 777 1.970 2.080

Prihodi
Premije elementara 8.897 9.826 9.616
Premije života 3.450 4.302 4.796
Dažbine 2.745 3.399 3.292
Kamate 1.537 1.484 2.038
Pren. prem. elem. iz ran. god. 2.205 2.587 3.395
Pren. prem. živ. iz ran. god. 11.203 14.134 18.265
Rezervisane štete elem. iz ran. g. 899 1.585 2.866
Rezervisane štete živ. iz ran. g. 190 313 754
Prihod od nepokretnosti 509 372 632
Razni prihodi 43 200 482
Prenos dobiti iz ranije godine 20 0.8 293
Zbir rashoda ili prihoda 31.699 38.203 45.431

Ukupni prihodi „Jugoslavije” za poslednje tri godine po
rasli su od 31,7 .miliona dinara, na 45,4. Može se reći da koefi
cijent porasta bruto prihoda iznosi 7 miliona dinara godišnje. 
Rezultat više no zadovoljavajući. Porast prihoda dolazi od po
rasta sviju izvora prihoda. Tako su u porastu premije zajedno 
sa dažbinama a to je dokaz da raste volumen poslova, ali isto 
tako u porastu su i kam ate kao i prihod od nepokretnosti. Što 
se tiče prihoda od premija najviše je porastao onaj kod života 
od 3,45 od 1928. godine na 4,8 1930. godine. Premije od ele- 
mentara takođe su porasle od 8,9 na 9,6 mil. din. za 1930. go
dinu, a dažbine od 2,7 miliona na 3,3 miliona.

Kao što vidimo prihodi bujno rastu. Isto tako naglo raste
1 čista dobit od 770 hiljada od 1928. godine na 1,97 u 1929. i
2 miliona u 1930. godini.

P o  sebi se razume da su i štete morale rasti ali ne toli
kim snažnim tempom kao premije. Štete od života popele se od
647.000 u 1928. godini na 1.25 mil. din. u 1930. godini ,a kod 
elementara od 3.6 na 4.37 mil. dinara. Porast šteta kod elemen- 
tara posledica je velike privredne depresije, koja kao što znamo, 
ima uvek za posledicu da se kod izvesnih oblika osiguranja po
javljuju mnogo veće štete. „Jugoslavija” je imala preko 1000 
šteta od požara godišnje, odnosno tri požara dnevno! 1 provizije 
su porasle od 1.97 na 2,43 mil. din. Istim tempom su rasli i 
opšti troškovi.

Da vidimo sada rezultat kod pojedinih grana osiguranja.

Elementar (bez reosiguranja)
Godina Premije štete štete i

'i 4 u hiljadama dinara
1927 7.221 4.071 56.4
1928 8.897 3.614 40.6
1929 9.826 3.720 37.9
1930. 9.616 4.374 45.5

Gornja nam tablica pokazuje kretanje premija od ele
mentara s jedne, a štete s druge strane za poslednje četiri go-
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dine i iznos šteta u procentima primljenih premija. Kao što vi
dimo najgora je bila godina 1927Ј  gde su štete iznosile 56,4% 
sviju premija, a najbolja 1929. kad isti procent iznosi svega 
37.9%. Za 1930. godinu penje se na 45,5%.

Reosiguranje elementarau
Godina Bruto premije Neto premije ii

u hiljadama dinara 
19 2 a+— —  ——
1928 20.803 8.897 42.7
1929 22.589 9.826 43.9
1930 22.814- 9.616 42.1

Gornja tablica nam pokazuje kretanje bruto premija 
koje je inkasirala Jugoslavija, upoređene sa neto-premijama t. j. 
premijama za osiguranje koje je ona za sebe zadržala. -Џ nje vi
dimo da je ona stalno u dem entarli zadržavala manje od polo
vine ukupno osiguranih suma. Ta šuma se Ir'eće izfnèàu
i 44%. U  1930. godini ona iznosi 42,h%: Drži se . od. prilike 
na istoj prosečnoj visini za poslednje četiri godine.» Sasvim 
je. prirodna stvar da kod ovako lepo razvijenog posla i dobrih 
prihoda „Jugoslavija” izbegava da se i suviše angažuje u poslu, 
koji u vreme privrednih depresija pokazuje najveći rizik.

Godina Bruto štete Neto štete u %
u hiljadama dinara

1927. 11.264 4.071 36.3
1928 10.308 3.614 35.0
1929 8.373 3.720 44.2
1930 11.417 4.374 38.2

Gornja tablica pokazuje učešće „Jugoslavije” u ukupnim 
štetama, koje je ona isplatila. Ukupne štete, koje su od 1927. 
godine iznosile 11,2 mil. dinara i zatim stalno opadaju do
1929. godine na 8,37, a 1930. godine skočile su ponova na
11,4 mil. i dostigle rekordnu visinu za poslednje četiri godine. Istu 
tendenciju pokazuje i kretanje neto-šteta koje je platila „Jugo
slavija”. Procentualno izračunato ona je imala najmanje učešće 
u bruto štetam a 1928. godine: 35% bruto štete. Dok je 1928. go
dina bila najpovoljnija, najnepovoljnija je bila 1929. godina, 
jer je njeno učešće u premijama bilo 44% a učešće u štetama 
44.2%. Mnogo je povoljnija 1930. godina, gde je učešće u pre
mijama 42,1%, a učešće u šteti 38,2%-

Ušteda na štetama u elementari! putem reosiguranja iznosi 
u 1930. godini 3,9%. To je svakako povoljan pojav, pošto je, 
kao što vidimo, bilo godina kad je imala i gubitka.

U analizi lanske godine mi smo istakli pretpostavku da 
„Jugoslavija” ima kvotni ugovor sa reosiguračem.

Požar.
Pošto je požar nesrazmerno važniji od sviju ostalih gra

na elementare to smatramo da je potrebno da ga izdvojimo od 
ostalih osiguranja i da ga specijalno proučimo, jer je on od re- 
šavajućeg uticaja na rezultat rada u elementari! u opšte.

Godina Premije štete štete u %
u hiljadama dinara

1927 5.082 3.094 60.6
1928 6.149 2.196 35.4
1929 6.953 2.656 38.5
1930 7.196 3.420 47.5

Reosiguranje požara.
Godina Bruto premije Neto premije u %

u hiljadama dinara
1927. 14.502 5.082 35.0
1928. 16.237 6.149 37.9
1929. 17.274 6.953 40.1
1930. 17.957 7.196 40.2

Godina Bruto štete Neto stete u %
u hiljadama dinara

1927. 9.375 3.094 32.9

1928. 7.392 2.196 29.9
1929. 6.360 2.656 42.1
1930. 9.688 3.420 35.2

Gornja tablica nam pokazuje da bruto premije stalno ra
stu za poslednje četiri godine. Neto premije takođe rastu za svo 
vreme. Bruto štete na protiv dokazuju ravnomernu liniju, zbog 
toga je učešće ukupnih sopstvenih šte ta u neto premijama 1927. 
god. bilo 60,6%, zatim je palo u 1928. na 35,4%, zatim se po
pelo u 1929. na 38,5%, a u 1930. na 47.5%. Kao što vidimo, 
kretanje šteta u ukupnim neto-^premijama od požara je potpuno 
paralelno sa istim ciframa kod elementara u opšte, što potvrđuje 
naše tvrđenje, da je požar rešavajući za rezultat poslova u ele
mentari!. Na ukupan prihod osiguravajućeg posla u 1930. go
dini od 40,1 milion dinara (prema 39 u pr. godini), — mislimo 
naravno od prihoda premija i dažbina zajedno, — najveći deo 
pada na osiguranje od požara: 22 miliona dinara.

Veoma interesantnu sliku dobijamo, ako bacimo pogled 
na kretanje zarade (u pogledu preduzeća to je, razume se, 
bruto zarada) kod pojedinih grana. Prema strukturi posla, naj
važnije je osiguranje požara. Kod ove grane zarada je izgledala 
ovako:

Prihodi 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Premije 5.082 6.150 6.953 7.196
Dažbine 2.257 1.901 2.610 2.580

Ukupno 7.339 8.051 9.563 9.776
Rashodi

Štete 3.094 2.197 2.656 3.420
Prov. i trošk. 3.588 3.337 3.913 4.490

Ukupno 6.682 5.534 6.569 7.910
Zarada 657 2.517 2.994 1.866

Vidimo, da su prihodi od požarnog osiguranja u snažnom 
porastu; od 7.34 miliona u 1927. godini na 9.77 miliona u 1930. 
godini. Tome na suprot štete su u 1928. i 1929. godini bile 
manje od onih u 1927. godine, a u 1930. znatno su povećane. 
To se vidi. i iz kretanja zarade. Najveća je u 1929. godini sa
2.99 miliona dok je u 1930. godini, zbog većih šteta, smanjena na
1.86 miliona dinara.

Kod ostalih grana elementara —• naime kod provalne kra
đe, loma stakla, nesrećnih slučajeva, grada, osiguranja stoke i 
transporta — »zarada pokazuje sledeće kretanje:

Prihodi 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara 

Premije 2.137 2.748 2.873 2.420
Dažbine 621 760 708 636

Ukupno 2/758 ЗЗбб 3.581 3.056
Rashodi

Štete 977 1.398 1.065 955
Proviz. i trošk. 736 1.096 960 819

Ukupno 1.713 2.494 2.025 1.774
Zarade 1.045 1.014 1.556 1.282

Kod ovih grana zarada je bila najveća u 1928. godini, 
dok je u 1930. godini, zbog smanjena prihoda (ali su istovreme
no smanjene i štete) opala na 1.77 miliona dinara.

život.
Godina Premije štete štete u %

* u hiljadama dinara
1927. '■ 3 3.724 743 20.0
1928. 3.449 647 19.0
1929. 4.302 1.118 ,26.0
1930. ? 4.796 1.256 26.1

I Reosiguranje života.
Godina ? Bruto premije Neto premije u %

* ii u hiljadama dinara
1927. ? 8.298 3.724 44.9
1928. § 9.217 3.449 37.3
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1929. 9.815 4.302 43.9
1930. 10.895 4.796 44.0

Godina Bruto štete Neto štete u %
1927. 1.728 743 43.7
1928. 1.475 647 43.1
1929. 2.376 1.118 46.5
1930. 2.717 1.256 46.5

Na drugo mesto dolazi osiguranje života čiji je ukupan 
bruto-prihod u 1930. godini 11 miliona dinara. Ukupne premije 
kod života pokazuju za poslednje 2 godine takođe stalan porast 
od 8,3 na 11 miliona dinara, a najveći je između 1929. i 1930. go
dine od preko milion dinara. Neto^premije t. j. od osiguranja, 
koja je primila Jugoslavija na svoj rizik, iznose u 1927. godini 
45% bruto-premija, zatim u 1928. godini padaju na 37,3% pa se 
ponova vraćaju na 44% u 1929. i 1930. godini, što znaći da 
„Jugoslavija” održava odprilike stalno nepromenjenu relaciju 
između bruto i neto-premija od proseono 60:40.

Što se tiče učešća „Jugoslavije” u ukupnim štetama, 
koje je isplatila, odnosno u bruto štetama, tu se relacija nešto po
goršala: od 43,7% u 1927. na 46,5% u 1930. godini, ali ona ide 
paralelno sa učešćem u bruto premijama, jer kao što od 1928. 
godine učešće u premijama raste, od 37.3% na 44%, tako i 
učešće u bruto-šteti raste od 37.1% na 46,5% u 1930. godini.

U doba privredne depresije i osiguranje života počinje da 
snosi rizike, koji su čisto konjunkturalni, i ako na prvi pogled 
izgleda da sm rtnost ne stoji ni u kakvoj vezi sa privrednom ko
njunkturom. „Jugoslavija” u svo mizveštaju ističe, da u depre
siji samoubistva nalgo rastu i da kod nje 5% isplaćenih šteta 
pada na samoubistva.

Sledstveno, i relacija između premija i šteta, koja iznosi 
u 1927. godini 80:20, t. j. štete iznose 2% ukupnih premija u
1929. godini iznosi 74:26, a u 1930. godini 73.9:26.1.

Račun izravnanja. — Analiza strukture računa izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
a) Likvidni plasman

Blagajna centrale 633 81 808
Filiale i banke 4.485 4.467 5.497

Potraživanje kod banke 17.653 24.198 16.869
Hartije od vrednosti 519 687 1.767

Ukupno 23.290 29.433 24.941
b) Nelikvidni plasman

Nepokretnosti 5.046 5.046 13.206
Zajmovi na polise 2.640 3.735 4.537
Hipotekarni zajmovi 3.025 6.188 16.652

Ukupno 10.711 14.969 34.395
c) Ostala aktiva

Razni tekući računi 23.963 20.078 21.744
Nameštaj i pribor 4 3 3
Rez. prem. kod dom. os. druš 290 324 378
Nenaplaćena dokumenta 340 462 515
Kaucije 190 190 290
Razna aktiva — 10 —

Ukupno 24.787 21.067 22.930
Zbir aktive 58.787 65.468 82.265

Pasiva 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

a) čista imovina
Glavnica 3.000 3.000 3.000
Fondovi 555 1.205 1.623
Čista dobit 777 1.970 2.080

Ukupno 4.322 6.175 6.703
b) Đug

Rezervna premija života 32.601 40.627 49.654
Tekući računi 16.834 12.633 ■ 18.778

Vatrogasni prinos 126 160 204
Razna pasiva 233 — ■ —
Rezervna ažija 4 10 5

Ukupno 49.798 53.430 68.641
c) Prenosna pasiva

Prenosne premije 2.586 3.396 3.514
Rezervisane štete 2.042 2.665 3.343

Ukupno 4.628 6.061 6.857
Zbir pasive 58.787 65.468 82.265

Ukupna aktiva „Jugoslavije” iznosila je krajem 1930. go
dine 82,2 miliona dinara. Po uobičajenoj praksi mi je delimo na 
tri grupe, na likvidne plasmane, nelikvidne i ostalu aktivu. Glav
ne pozicije su kod likvidnog plasmana, pored blagajne u centrali
i filijalama potraživanje od banaka, koje je u 1929. god. iznosila 
24 miliona dinara, a palo u 1930. godini na 16,86 miliona dinara.. 
Hartije od vrednosti popele se od 0.52 na 1.76. Što se tiče lik
vidne aktive, ona pokazuje veliki porast: od 18% ukupne aktive- 
u 1928. na 22.86% u 1929. i na 41,81% u 1930. godini. To po
većanje dolazi pre svega usled kupa dvaju nepokretnosti, jedne 
na kojoj se sada zida zgrada i druge takođe u Beogradu. Tako 
je nepokretnost skočila od 5 miliona dinara u 1929. godini na 13,2 
nril. u 1930. godini. Zajmovi na police pokazuju takođe poveća
nje od 2,6 miliona u 1928. godini na 4,5 miliona dinara u 1930. 
godini. A najveća i najvažnija je promena forsiranje hipotekar- 
nog posla od strane „Jugoslavije”. Hipotekarni zajmovi iznose 
u 1928. godini svega 3 miliona, u 1929. skočili su na 6,18, a u
1930. godini 16,6 miliona dinara. Hipotekarno plasiranje sop- 
stvenih sretstava je uobičajena praksa kod osiguravajućih dru
štava i imaju dva preimućstva:- vrlo lep prihod (kod nas na
ravno posle rata, jer je i suviše skup dugoročni kredit) i drugo 
što pruža punu sigurnost. Povećanje pozicije „nepokretnost” od
govara smanjenju potraživanja kod banaka, a povećanje hipo- 
tekarnih potraživanja dolazi isključivo od povećanja kapitala, 
kojim upravlja „Jugoslavija” .

Na sredini između likvidne i nelikvidne aktive nalazi se 
ostala aktiva, u kojoj glavnu ulogu igraju „razni tekući računi”- 
čiji iznos varira između 24 i 20 mil. dinara, a u 1930. iz
nosi 21.74. Ta pozicija obuhvata potraživanja od osiguravajućih 
društava, nenaplaćena dokumenta i potraživanja od agenata. 
Može se reći na osnovu ove kratke analize da je kapital kojim 
upravlja „Jugoslavija” plasiran tako, da odgovara potpuno po
stulatima solidnosti i sigurnosti.

Pasiva nam pokazuje da su glavni izvori kapitala „Ju
goslavije” rezervne premije života od okruglo 50 miliona dinara, 
tekući računi u iznosu od 18,7 miliona dinara. Ova pozicija od
govara poziciji u aktivi od 21.74 miliona dinara. Tako ostaju 
rezervne premije života kao najvažniji izvor kapitala.

1928 1929. 1930.
u procentima

Likvidni plasman 39.61 44.97 30.31
Nelikvidni plasman 18.22 22.86 41.81
Ostala aktiva 42.17 32.17 27.88

100.00 100.00 100.00
Iz pregleda aktive vidimo, da je likvidni plasman spao 

od 45% u 1929. na 30.3% u 1930. godini, a da je nelikvidni 
plasman skočio od 22,86% na 41,81%. To pogoršanje likvidi- 
teta aktive ne znači ni u koliko pogoršanje likviditeta „Jugosla
vije” . Pod likviditetom se razume harmonija rokova aktive i pa
sive. Prema tome, ako je pasiva nelikvidna, onda može isto tako i 
aktiva biti nelikvidna. Likviditet je potreban u toliko jače u 
aktivi, u koliko je jači likviditet u pasivi. Ako uzmemo da su 
tekući računi u pasivi od 18,77 miliona dinara pokriveni teku
ćim računima u aktivi od 21.7 miliona dinara, onda nam ostaje 
kao glavna pozicija u pasivi od 50 miliona dinara rezervne pre
mije života. Kao što znamo to je jedna dugoročna, skroz nelik
vidna pozicija. Isto su tako nelikvidni glavnica i fondovi, koji 
iznose 4,6 miliona dinara. I prenosne premije su nelikvidne, jer 
one se prenose iz godinu u godinu i povećavaju. Prema -tome
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može se reći da je jedina likvidna pozicija u pasivi „tekući ra
čuni” pokrivena odgovarajućom pozicijom u aktivi i da je celo- 
iu p n a  ostala pasiva nelikvidna. Pri tome je likviditet aktive od 
30,31% više no povoljan. Kod osiguravajućih društava likviditet 
ni iz daleka nema onaj značaj koji ima kod banaka koje su po
srednici u kreditu.

Odnos tuđih sretstava prema sopstvenim.
1928. 1929 1930.

u hiljadama dinara
Sopstvena sretstva 4.332 6.175 6.703
T uđa sretstva 54.426 59.491 75.498

U procentima.
Sopstvena sretstva 7.37 9.40 8.15
Tuđa sretstva 92.63 90.60 '91.85

Odnos između tuđih i sopstvenih sretstava takođe nema 
veliki značaj kod osiguravajućeg društva u koliko je u pitanju 
likviditet. U ostalom on takođe nešto sasvim drugo znači kod 
jednog bankarskog poduzeća. Gornja tablica nam pokazuje da 
su  sopstvena sretstva varirala od 1928, do 1930. godine između 
■9.37% i 9.40%. Godine 1930. iznose 8.15%. Tuđa sretstva su iz
nosila 1929. godine 92,63%, a u 1930. godini 91,85%. Porast 
-tuđih sretstava je kod osiguravajućih društava samo dokaz raz- 
vića volumena poslova, jer se tuđa sretstva mahom sastoje iz 
rezervnih premija života, a rezervne premije označavaju volumen 
posla.

Upotreba dobitka.
„Jugoslavija” iskazuje ukupnu dobit od 2,08 miliona di

nara, od toga je 400 hiljada dinara upotrebljeno na dotacije 
opšteg i specijalnog rezervnog fonda. Dinara 250 hiljada upo- 
"trebljeno je na dotaciju penzionog fonda činovnika; tako da do
nacije odnose svega 650 hiljada dinara. 411 hiljada dinara upot
rebljeno je na tantijeme. Na dividende podelilo se ukupno 600 
hiljada dinara, odnosno 20% po akciji, pošto jedna akcija glasi 
na 100 din. To je jedna od najvećih dividendi kod nas. „Jugo
slavija” je mogla mirno da podeli i 40% dividende, da je manje 
dotirala svoje rezervne fondove. Ali i pri učinjenoj dotaciji re
zervnim fondovima još uvek je mogla da dà dividendu od 35%, 
pošto je 417,3 hiljade dinara prenela kao dobit za iduću godinu.

Prem a svemu ovome sasvim je razumljivo da akcije „Ju
goslavije” leže u dubini kasa njihovih akcionara imobilizirane, 
tako da se ne pojavljuju ni na berzi ni na privatnim tržištima.

Upravni odbor sačinjavaju sledeća g .g.:
Pretsednik: Mih. Jovanović, pretsednik Vrhov. zakono- 

dav. saveta; Potpredsednik: Drag. D. Pećić, ministar u penz. i 
predsednik Centralne banke; Dim. J. Živadinov.ić, predsednik 
Nadzornog odbora Narodne banke, Dr. David Alkalaj, advokat, 
Dr. Ivo T artalja ,'ban  Prim. banovine, Dr. Ferdinand Gramberg, 
Industrijalac, Ernest Grinvald, industrijalac i preds. Saveza tr
govaca u Zagrebu, Svet. Marinković, pukovnik u penziji, Dim. 
J. Mijalković, generalni direktor „Jugoslavije”.

Nadzorni odbor sačinjavaju g. g.: Predsednik: Dragiša 
Matejić, industrijalac, potpredsednik: Milutin Stanojlović, di
rektor Centralne banke; A. S. Farhi, direktor Svilarskog dru
štva, Jovo D. Krsmanović, rentijer, Jevrem Lazić, pukovnik u 
penziji.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ-ГОРИЧАНЕ ИН МЕД- 
ВОДЕ Д. Д. ЉУБЉАНА.

Годишњи извештај Здружених папирница Вевче, Го- 
ричане ин Медводе у Љубљани има једну нарочиту одлику 
коју налазимо само код једног веома малог броја акцио- 
нарских друштава. Сваке године у извештају наилазимо на 
тачне податке о висини прошлогодишње продукције,, док 
претежни број индустр. подузећа податке у погледу висине 
•продукције сматра великом тајном. Здружене папирнице са 
иајвећом отвореношћу износе податке о висини продукције 
својих најважнијих артикала. A подаци у погледу продук- 
ције, успоређени са подацима ранијих година, кадри су дати

исправнију слику о стању појединих подузећа но многе 
цифре годишњег биланса. Последњих 5 година продукција 
Здружених папирница Вевче, Горичане ин Медводе износилг» 
je (у вагонида):
Врста продукције 1926. 1927. 1928. 1929. 1930.

папир 1.086 1.285 1.342 1.344 1.335
целулоза 257 262 244 240 347
дрвовина 442 374 406 374 492

Повећање производње .(целокупне и дрвовине) зиачи, 
да je први фактор просперитета једног индустријског поду- 
зећа код Вевча одлично претстављен.

Код самог папира продукција je опала за неких 10 
вагона или нити 1%. Ако узмемо у обзир опшгу привредну. 
ситуацију у прошлој години код нас и на страни, a нарочито 
чињеницу, да су стране творнице све подузеле како би 
што више својих производа пласирале у нашој земљи, омда 
може Вевче са развитком продукције папира бити и те 
како задовољно. У извештају се нарочито констатује, да 
je од укупне продукције хартије прошле године било пла- 
сирано у земљи више него предходне године, кад je продук- 
ција била нешто већа. Значи да je извоз у 1930. години био 
слабији него предходне године. A то je потпуно разумљиво 
обзиром на прилике светског тржишта.

Продукција целулозе порасла je за преко 100 вагона. 
To je резултат проширења уређаја за фабрикацију целу- 
лозе које je извршено у 1929. години. Пораст продукцијг 
дрвовине такођер износи преко 100 вагона што je последица 
рационализације која je извршена у току 1929. год. Биланса 
за 4 последње године пружа следећу слику:

Актива: 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Благајна 286 369 197 384
Творница 27.761 19.534 26.477 26.320
Сировине и полфабрик 12.583 10.630 11.606 11.070
Папир 3.947 2.997 2.278 1.824
Дужници 16.526 13.627 22.131 19.064
Ефекти 1.215 1.090 841 4.791
Разно 2.888 1.526 968 2.349

Пасива:
Г лавница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерва 11.774 11.907 12.040 12.174
Веровници 18.861 10.466 23.019 23.446
Добитак 2.665 2.656 2.683 2.750
Укупна биланса 59.595 51.726 64.971 66.176

Залиха папира и дужници концем 1930. године иска-
зани су са мањим износима него концем 1929. године. С 
обзиром на повишену продукцију излази да je продаја била 
боља него 1929. год. и да je инкасо био знатио бољи него 
годину дана раније. Повећати лродукцију a смањити за- 
лихе и потраживања идеал je сваког индустријског поду- 
зећа. Многа подузећа само да могу одржати продукцију на 
старој висини морају радити на 5,лагер“ или давати више на 
кредит него раније и на дуље рокове.

Ефекти су прошле године порасли за скоро 4 милиона - 
динара. Подузеће je преузело 30.000 акција Љубљанске кре- 
дитне банке која je опет главни акционар Здружених папир- 
ница Вевче, Горичани ин Медводе. У извештају стоји да je 
ту трансакцију одобрила Банска управа a тако исто се на- 
води да су у ту трансакцију пласирана сретства резервног 
фонда.

Веровници су у главноме на истој висини. Они износе 
толико колико и дужници. И то показује ванредно добро 
фундирање Здружених папирница Вевче, Горичане ин Мед- 
воде.
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Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Позиција: 1927. 1928. 1929. 1930.
у хил,адама динара

Бруто добит 11.957 11.204 11.239 12.487
Управпи трошкови 1.997 2.199 2.236 2.299
Порези 2.316 2.146 1.591 1.713
Камаге 1.718 975 754 1.197
Отписи 3.226 3.226 3.986 4.528
Чисти добитак 2.665 2.656 2.683 2.750

Бруто добитак порастао je за преко милион динара.
Управни трошкови су у главиоме исти. Порези еу јачи за
нсшто преко 100 хиљада. Камати су порасли за преко 400 
хиљада дииара ма да су повериоци na hctoIU нивоу као 1929. 
године. Значи да je пораст повериоца у 1929. години од 10,5 
иа 23 милиона уследио под крај године, тако да терет ка- 
мата у тој години није био тако знатан. Међутим како je у 
1930. години задужење константно било јаче, издатци na 
каматима много су већи.

Ha отписе зарачунато je преко пола милиона динара 
више. To je све имало за последицу да пораст чистог до- 
битка износи само 80 хиљада динара тако да je дивиденда 
остала иста.

У управи Здружених папирница налазе се следећа г. г.: 
Претседник: Фран Бонач; потпредседник: др. Иван Боле; 
Чланови: др. Петар Дефранцешки, Август Јенко, др. Болбенк 
Климеит, Иван Коренчан Виктор Наглас, Рихард Швингер, 
Алојзиј Тикач, Алојзиј Водник; a у падзорном одбору г. г. : 
Претседник: Ладиелав Печанка. Чланови: Јосип Андрејс, 
Антон Шкоф.

ХРВ. CJ1AB. БАНКА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ 
Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Хрватско-славонска банка за парцелацију н колони- 
зацију д. д. у Загребу основана je 1905. године. Почетна 
главница износила je 1 милион круна. Године 1922. извршеио 
je повишење на 4 милиона круна. Исте године je главннца 
претворена у 1 милион динара. Године 1923. следи пови- 
шење на 2 милиона динара. Године 1925. je главница пови- 
шена на 5 милиона динара. Ha концу 1927. године уследило 
je повишеље на даиашњих 10 милиона динара.

Хрватско-славонска банка за парцелацију и колониза- 
цију основана je као афилијација Прве хватске штедиоиице 
у првом реду да изврши парцелацију већих поседа дотичпо 
да омогућује колонизацију нових интересаната. У бившој 
Аустро-Угарској> нарочито у Угарско-хрватској пре рата 
такви су послови били веома чести и новчани заводи прово- 
дили су их у знатној мери. У крајевима који су били гушће 
насељеии где je постојала знатна тражња за земљом, новчани 
заводи преузимали су поседе велепоседника (у првом реду 
г.резадужених) и парцелисали их међу околишно сељаштво. 
Услед пренасељености, получене су цеие код парцелацијие 
биле r далеко веће него што се je дало постићи продајом 
,,aii' блок“. У већипи случајева требало je иовим интересен- 
тима кредитирати куповину. Ради тога такве послове про- 
водили'Су у првом реду новчани заводи који су се бавили, 
хипотекарним пословима, дотичио издаваљем хипотекарних 
обвезница. .Много пута такви су заводи основали и афили- 
paiie заводе, који су куповали велепоседе, обавл>али парце- 
лацију, док je завод-матица играо улогу финансијера. 
Ha сличан начии куповали су се велепоседи ради колони- 
зације. Из западиих делова Хрватеке нарочито Загорја где 
je • насељеност становништва веома јака, сељаци су ишли 
првма истоку, где je било више земље и где je она била јеф- 
тинија. Из Загорја сви су путеви водили у Славонију. Код 
куће би će продала кућица и ono мало земл>е uno  се je имало. 
и преседидо. се je  .у насеља у. Славонији. Оно новцд l u t o  je

недостајало за куповину земља, подизање зграда и куповину 
стоке добивало се je од новчаних завода који су се бавили 
колонизацијом.

Мора се признати, да je упркос томе, што je тај 
noqao био у рукама приватних новчаних завода акционарског 
типа, дакле капиталистичких подузећа, веома добро функцио- 
нирао. Знатан број велепоседа je на тај начин парцелисан 
и изведена je опсежна унутарља колонизација.

После рата ти су се послови могли обавити у да- 
леко мањем обиму. У првом реду, због тога, што велепо- 
седа заправо више иије ни било, јер их je аграрна реформп 
осетљиво редуцирала. Поред i ora сељак je аграрном ре- 
формом дошао до земље и према томе више ne показује 
onaj интерес као што je то био случај пре рата. A и опадање 
цепа аграрпих производа није повољно за такве операције 
јер има за последицу опадаи>е вредности зеЈМље.

Можда кроз иеколико година, кад аграрна реформа 
буде дефинитивно спроведена, да he овакви послови опет 
бити од већег значаја. Поготову ако се среде прилике на тр- 
жишту аграрних производа^ нарочито у крајевима, где je 
потражња за земљом доста знатна и где je насељеност 
становништва већа.

Биланса Хрватско-славонске банке за парцелацију и 
колонизацију за 4 последње године овако изгледа:
Актива: 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Благајна 523 468 290 314
Ефекти 62 43 43 41
Дужпици 39.430 49.405 49.573 78.465
Остаци куповиие 714 6.913 6.675 6.467
Доспели оброци и камате 184 1.420 2.519 3.015
Некретнине 3.830 1.968 2.200 —
Пасива:
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 168 208 287 364
Улошци 5.441 3.482 3.290 2.436
Повериоци 26.129 41.239 42.303 70.311
Прихвати 2.500 4.500 4.500 4.500
Добитак 420 810 807 555
Укугша биланса 44.763 60.247 61.323 88.334

Биланса je прошле године порасла од 61 милиона на 
88 милиона. За неких 30%. Држимо да ни један наш нов- 
чани завод није у прошлој години имао тако знатап пораст 
C E o je  билансе.

Остатци куповине, што je некад била главиа позиција 
билансе износили су концем 1927. године 714 хиљада динара. 
У 1928. години извршена je већ парцелација једног велепо- 
седа, и та позиција скаче у биланси на скоро 7 милиона ди- 
нара. Каснијих година, већ према уплатама, она опет опада. 
Међутим са уплатама не иде баш најповољније. Концем 
прошле године позиција „доспели оброцп и камате“ износи 
већ три милиона динара. To најбоље показује у којима се 
приликама налази сељак који je ушао у дугове ради на- 
бавке земље. Много сељака изгубиће велике nape јер су на 
кредит куповали земљу кад je била најскупља и дапас више 
дугују него што им ona вреди. Taj je случај у Војводини и 
Славонији веома чест,

Међутим код Банке за парцелацију налазимо и јаку 
позицију билансе „дужници“ са 78.5 милиона према 49,4 
милиона концем 1929. године. Пораст je од скоро 20 ми- 
лиона динара. Пошто je овај завод у иптересној сфери 
Праштедионице, те ona извесне трансакције више не ripo- 
води изравно него преко своје афилијације) којој ставља на
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расположење потребна средства. Пораст „повериоца“ од
42,3 на 70 милиона динара показује да je Праштедионица у 
последњој години дала нова средства. Улошци <су у опадању, 
a то због тога, ш то каматњак није одговарајући.

Чисти je добитак прошле године нешто мањи, што je 
у вези са ситуацијом на тржишту непокретности и поседа.

У управи Хрватско-славонске банке за парцелацију и 
колонизацију налазе се следећа господа: Претседник Ми-
ливој Црнадак, Људевид пл. Јосиповић др. Бранко Пливерић, 
Роберт Лаибенфрост, Славко Кватерник, др. Иво Бачић, Ма- 
ријан Пало и Павао Хорват.

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ — 
ЗАГРЕБ.

(Прије Вилима Абела наеледници).

Главница Сједињених творница стакла на дионице у 
Загребу повишена je прошле године од 5 na 10 милиона ди- 
иара. Ретка су наша акционарска друштва, која су послед- 
њих година могла ириступити успешном повишењу главнице 
- -  макар потреба за повећањем властитих средстава била 
велика.

Код Сједињених творница стакла капитал je прошле 
године удвостручен. Са резервиим фондом од 650 хиљада 
динара покрива све инвестиције. Тиме je подузећу дан један 
иадасве здрав темељ.

За снажну позицију Сједињених творница стакла у 
Загребу најбоље говори чињеница, да joj je прошле године 
успело подвостручити свој акционарски капитал.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива: 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Благајна 56 73 79 104
Неполретности 3.910 3.831 3.831 3.831
Уређај творнице 3.097 4.021 4.021 6.377
Материјал и сировине 1.103 1.610 1.141 2.493
Роба 9.121 10.641 2.616 3.317
Дужници 10.187 30.025 35.012 36.034

Пасива:
Г лавница 4.605 5.000 5.000 10.000
Резерве 470 490 550 650
Резерва валоризације 370 370 370 . 370
Повериоци 21.890 44.013 39.936 39.900
Добитак 145 337 430 292
Укупна биланса 27.480 50.210 46.768 52.230

Непокретности су већ три године на истој висини. Код 
уређаја творнице наилазимо на јачу промену. Од 4 милиона 
концем 1929. године та je позиција порасла на 6,4 милиона 
концем 1930. године. По томе нове инвестиције износиле су 
скоро 2 и no милиона динара. Подузеће проводи у својим 
творницама рациоиализацију пак je наравио да су вршене 
и нове инвестиције. Te инвестиције имају у првом реду за- 
даћу да снизе продукционе трошкове.

Материјал и сировине исто су тако у порасту a нешто 
je порасла и роба. Подузеће je и прошле године било до- 
вољно запослено, од чега долази и повишење позиција које 
су у уској вези са процесом продукције.

Дужници су порасли за 1 милион динара и износе 36 
милиона. Beh та позиција билаисе показује да се ради о 
подузећу већих димензија. Јер стакло ипак није артикал ве- 
ликог консума. Међутим Сједињене творнице стакла држе 
стварно претежни део наше продукције стакла у својим ру- 
кама. Поготову од како су преузели Даруварску и Пара- 
ћинску творницу стакла и од како их воде као своје по- 
дузећа.

Приликом повишења главнице извршена je емисија ал 
rispu, услед чега је  ̂ резервии фонд повећан само за свој но- 
миналои пораст.

Повериоци су остали на истој висини. To значи, да 
повишење капитала за 5 милиона динара није имало за по- 
следицу снижење дуговања, будући да je тај износ упо- 
требљен за нове внвестиције, дотично за пораст сиравина и 
материјала потребних у продукцији дотично за повећање 
позиције готове робе.

Услед тога што су повериоци остали на истој висини 
(изгледа да су у току 1930. били просечно већи него 1929. 
године), издаци на каматама били су већи него 1929. године 
a то je неповољно деловало на пословни успех.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Добитак: 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Бруто добитак 4.678 6.898 7.200 7.199
Губитак:
Отпис 88 525 478 478
Управни трошкови 1.156 1.529 1.520 1.353
Порези 728 484 747 620
Камата 2.480 4.028 4.022 4.473

Издатци на каматама порасли су за преко 300 хиљада 
динара. Они апсорбују готово две трећине бруто добитка. 
Скоро изгледа, да би било потребно још једно знатно по- 
вишење главнице да би се редуцирале камате. У прет- 
поставци да се je дуговање t o k o m  читаве године кретало 
са o k o  40 милиона динара, издатак за камате од 4,4 милиона 
динара значи, да кредити коштају 11%. Повишењем главнице 
потребна би се средства молга добити много јефтиније.

Управни трошкови и порези су снижени за скоро 300 
хиљада динара. Услед већег издатка на каматама није се 
могло спречити снижење чистог добитка од 430 хиљада ди- 
нара на 292. хиљаде.

Једно радикално снижење каматњака одмах би битно 
изменило прилике подузећа и омогућило иоплату примерне 
дивиденде.

Годишња продукција премаша 3.000 вагоиа стаклених 
производа.

У управи се налазе г. г. : инг. Вилим Абел. инг. Рихард 
Абел, Иван Хрибар, Адолф Кербиз, Др. Бранко Пливерић, 
Фрањо Латковић, Златко Пуклер, Херман Стадлбауер.

Давање у експлоахацнју Буковичке Бање у Аранђеловцу
Министарство социјалне политике и народног здравља нутем оферталне лицитације на дан 

15. јуна 1931. год. издаваће у експлоатацију Буковичку Бању у Аранђеловцу, за 50 година са изво- 
рима минералне воде, купатилима, инсталацијама, àej^MiiTeM, зградама и свима покретностима no 
расписаним условима.

Услови за издавање у експлоатацију могу се добити у Министарству социјалне политике 
и народног здравља no цени од 50 дин, у Економском отсеку.

0 . Бр. 7122 од 29. априла 1931. год. из општег одељења Минисгарства социјалне политвке 
и народног здравља у Београду.
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šumsko-industrisko preduzeće Dobrljin-Dr var a. d. — Sarajevo — Beograd 
„Herceg-Bosna”, opšte osiguravajuće dru štvo — Beograd 
Бродарско акционарско друштво „Оцеа нија” — Београд-Сушак 
„Загорка” д . д. за грађевну индустрију — Загреб 
Прва хрватска творница уља д. д. — Загреб

ŠUMSKO-INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE DOBRLJIN-DRVAR 
A. D. SARAJEVO—BEOGRAD*)

Prilikom analiziranja bilansa ovog našeg najvećeg šum
skog preduzeća za 1929. godinu, mi smo podvukli, da je to bila 
jedna od najmarkantnijih posleratnih godina pošto se u toj go
dini punom energijom pristupilo raščišćavanju. Sa zadovoljstvom 
možemo konstatovati, da je sve ono, što se u posleratnim go
dinama radilo sa Šipadom i u njemu, odnosno sve ono što se 
nije uradilo — odavno već likvidirano. To su bile stvari o ko
jima bi se u ostalom mogli pisati romani.

U koliko je 1929. godina bila važna kao godina renesansa 
Šipada, kada su definitivno prečišćeni i utvrđeni imovinski od
nosi tog državnog goliat preduzeća, u toliko istoj meri je važna 
i 1930. godina, u kojoj je nastavljeno čišćenje, u pravcu unutar
nje reorganizacije.

Ko je i šta  je Šumsko-industrijsko preduzeće Dobrljin- 
Drvar a. d., kako je nastalo i kako se razvijalo, prošle godine 
smo veoma detalno izložili. U 1930. godini su poslovi oko re
organizacije bili u mnogome otežani, pošto se uz sve neprilike 
pojavila još i teška depresija na međunarodnom tržištu drveta. 
Šipadova proizvodnja je sa 70 do 90% upućena na izvoz i ta 
je činjenica imala još i to neprijatno dejstvo, da posledice reor
ganizacije još nisu mogle pokazati sve svoje povoljne strane. Ali 
smatramo, da je šipad uprkos svih teških prilika, koje su uosta
lom bile van domašaja njegovih novih upravljača —  poznatih 
kao visoko stručni i ozbiljni ljudi — vanrednim uspehom zavr
šio 1930. godinu.

Naročito u drugoj polovini prošle godine, kada je depresija 
na svetskom tržištu drveta zauzela upravo katastrofalne dimen
zije (uzroci su danas više no poznati), nalazio se Šipad u nepo
voljnoj situaciji. Raspolagao je najviše drvetom slabog kvali
teta, a to kao posledica šumsko-sanitarnih mera. U periodu 
1929—1930. godine posečeno je blizu 400 hiljada kub. metara 
stabala, napadnutih od šumskih štetočina. Time je zaraza šuma 
svedena na neopasan obim, ali je sa druge strane lager robe 
lošijeg kvaliteta znatno bio povećan i to baš u doba, kad se je 
u inostranstvu mogao plasirati samo prvovrstan kvalitet (ve
like širine i dužine) ; za stabla — sušike uopšte se nije mogla 
postići konvenijeneija.

Pod ovakvim uslovima mnoga su naša šumska predu
zeća obustavila svoju produkciju, a druga opet bila prinuđena, 
da izvrše opsežne redukcije, što kod Šipada nije bio slučaj.

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja”, broj 22, od 31 maja 1930. godine,
strana 99.

Uprava Šipada je za 1930. godinu zajedno sa bilansom pub- 
likovala i veoma opširan i brižljivo sastavljen izveštaj, iz koga 
vadimo najinteresantnije podatke o uspehu proizvodnje u 1930. 
godini: posečeno je ukupno 700.937 kubika drveta (526.292 ku
bika četinara i 174.618 kubika listara). Zajedno sa zalihama ste
čenim na početku 1930. godine lager iznosi 961.112 kubika; od 
toga je bilo 494 hiljada kubika tehničkog, ' 162 hiljade celuloz- 
nog i 300 hiljada kubika raznog drveta. Drvenog ugljena proiz
vedeno je 314 tona, koji je upotrebljen za vlastite svrhe.

sumskih požara u 1930. godini nije bilo.
Kod šumskih manipulacija bilo je zaposleno preko cele 

godine prosečno dnevno 2519 radnika.
Obe strugare u Drvaru i Dobrljinu radile su kroz čitavu 

godinu sa po tri smene, izuzev prekida od 27 dana, kada su rad
nicu u Drvaru stupili u štrajk (u oktobru 1930. godine) da bi 
sprečili sniženje nadnica, koje su kod mnogih drugih preduzeća 
stvarno bile snižene; kod Šipada međutim do toga nije došlo i 
radnici su se ponovo vratili na posao.

S trugare su preradile svega 320.59 hiljada kubika oblo- 
vine (178.128 kubika u Drvaru i 142.462 kubika u Dobrljinu). a 
procenat iskorišćenja je u obema strugaram a iznosio oko 54%; 
prosečno svakog dana kroz celu godinu je na strugaram a bilo 
zaposleno 1.775 radnika sa 480 hiljada nadnica.

Šipad ima ogromna stovarišta: u Šibeniku i na Sušaku; u 
Šibenik je u toku 1930. godine bilo ekspedovano ukupno razne 
građe 113.246.5 kub. metara, a u Sušak 6.700.9 kub. metara; 
izvezeno je iz Šibenika 110.966.6 kub. metara a sa Sušaka 7.651.1 
kub. metara. Veoma interesantna je i konstatacija, da je uprkos 
znatno pogoršanih prilika ekspedovano u inostranstvo svega
114.434.3 a u zemlji je prodato 35.218.3 kub. metra. Ukupna 
proda dostiže dakle 149.652.69 kub. m etara rezane građe, a to 
je samo za 5.911.2 kubika manje od 1929. godine. Manjak prođe 
iznosi dakle jedva 4%, i to zbilja nije mnogo. Na stovarištu u Ši
beniku bilo je zaposleno prosečno dnevno 200 radnika sa 
52.646 nadnica; na Sušaku je rad obavljen od strane zakupca.

Šipad ima i veoma opsežnu mrežu sopstvenih želez- 
nica; 350 kilometara je u službi javnog saobraćaja, a 320 kilo
metara je šumskih železnica, isključivo za transport balvana i 
drveta u strugare. Pruge javnog saobraćaja podeljene su na tri 
kraka: 1) Prijedor—Knin sa ogrankom Suhača—Sanski Most;
2) Srnetica—Mlinište i 3) Mlinište—Jajce ; ova treća pruga je 
svojina Ministarstva vojske i mornarice, a odstupljena je Šipadu 
u eksploataciju.. Ovaj krak prolazi kroz najsiromašniji deo Vr- 
baske banovine, zbog čega je uvek deficitaran — u ovoj godini 
za 1.70 miliona dinara što je pokriveno suficitom pruge Prijedor 
—Knin. Rad svih tih železnica je u 1930. godini bio skroz nor
malan (u 1929. godini je rad bio obustavljen za 3 meseca zbog 
klimatskih neprilika). Ukupni prihodi železnica iznosili su 22.16
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miliona dinara; prema 1929. godini manje za 1.12 miliona; uprkos 
tome je situacija kod železnica veoma povoljna, pošto su ras
hodi u 1930. godini iznosili 20.26 miliona dinara, odnosno za
2.19 miliona manje no u 1929. godini.

Prevezeno je u 1930. godini ukupno 61.53 miliona bruto- 
tonskih kilometara ili 28.12 miliona neto-tonskih kilometara. 
Novoizgrađeno je u 1930. godini 71 kilometar šumske železnice 
tako da raspolaže Šipad krajem 1930. godine sa preko 740 kim. 
Kod železnice je bilo zaposleno kroz celu godinu 1.239 radnika 
prosečno dnevno.

Šipad ima sem svojih nepokretnosti — mašinskih zgrada, 
stanica i t. d. u svojim šumskim kolonijama još i veliki broj 
zgrada, baraka i kuća, čiji se broj stalno povećava. U 1930. 
godini je dovršena zgrada železničke stanice u Oštrelju, zgrada 
za ambulantu u Grmeču, u Čardaku, stan drugog lekara u Srne- 
tici, zgrada žandarmeriske stanice u Potocima, dovršena je i 
velika bolnica u Dobrljinu a otpočelo se zgradom velikog Šegrt
skog doma u Drvaru. Za opravku železničko-saobraćajnog parka 
ima u Drvaru veliku železničku radionicu i livnicu, koja opravlja 
lokomotive i  vagone.

Sem svog redovnog izvoznog posla prerađene građe Šipad 
je u 1930. godini po nalogu Ministarstva šuma uzeo u rad i 
svu drvenariju za 4.000 komada kolonističkih kuća za Južnu 
Srbiju, od kojih je 2000 kuća isporučeno u toku 1930. godine a 
ostatak u početku 1931. godine. U prošloj godini bilo je isporu
čeno i oko 5.100 kubika građe potrebne za Svesokolski slet u 
Beogradu. Protuvrednost obeju ovih liferacija obračunalo je Mi
nistarstvo šuma sa šumskom taksom.

Veoma interesantni su završni računi Šipada, za poslednje 
četiri godine. Dobijamo sledeću sliku.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Investicije 2.567 2.201 1.982 1.784
Železnice 6.104 5.494 4.944 4.450
Hartije od vred. 6.565 6.089 7.304 7.336
Gotovina 1.675 1.419 1.781 1.561
Dužnici 34.827 39.859 39.711 45.310
Zalihe 32.159 26.529 23.842 29.810
Materijal i život. nam. 10.938 12.899 12.060 14.744
Inventar 3.866 1.280 962 359
Privatne šume — 4.608 — —

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 .20.000 20.000
Obveznice 724 724 724 —

Rezervni fond 1.000 1.636 2.622 3.972
Spec. rez. fond 6.204 7.613 7.613 8.613
Potporni fond 900 1.063 1.326 1.598
Pensioni fond 1.429 1.825 2.350 2.906
Fond za osig. od

požara i poplava 2.000 2.160 3.310 5.460
Nepodig. dividenda 360 168 120 —

Poverioci 60.920 56.525 42.221 56.800
Dobit 5.164 8.665 12.291 6.005
Zbir pasive 98.704 100.381 92.579 105.355

Račun dobitka i gubitka.
Rashodi

Min. šuma za suzbijanje 
štetočina 3.000

Kamata 180 439 — 72
Opšti troškovi 4.141 4.533 4.672 5.184
Osiguranje 635 845 962 794
Porezi 1.802 5.774 5.895 5.167
Amortizacija 949 854 768 692
„Durmitor” a. d. Sarajevo — — 1.716 —
Dobit 5.164 8.665 12.291 6.005

Prihodi
Prenos iz ran. god. 297 371 296 472
Kamate i proviz — — 336 —
Roba 12.576 21.086 25.672 20.442
Zbor prihoda 12.850 21.452 26.306 20.914
Železnički saobraćaj — 345 — —

Zbir bilanse varira — između 92.5 miliona i 105.3 miliona 
od čega je preko 50% sopstvenih sretstava. U čitavoj pasivi ra
čuna izravnanja nalazimo samo jednu poziciju stranih sretstava 
a to su poverioci — sve ostalo su fondovi Šipada, glavnica i 
dobit. Glavnica iznosi 20 miliona; sem toga poslednjih je godi
na iskazivano i 724 hiljade obveznica, koje su međutim u 
toku 1930. godine sve amortizovane. Fondovi se snažno dotiraju; 
od 11.5 miliona u 1927. godini, povećani su do kraja 1930. 
na 22.75 miliona ili za skoro 100%. Pozicija poverioca znatno 
varira: od 61 milion u 1927. godini smanjena je na 56.5 u 1928. 
godini i na 42.2 miliona u 1929 .godini. U 1930. godini povećani 
su za 14.6 miliona na 56.8 miliona dinara. To moraju biti samo 
prolazni poverioci, jer i uprava u svome izveštaju podvlači, da 
se koristi većinom sopstvenim finansijskim sretstvima; bankar
ski krediti iskorišćavaju se samo prolazno; isto tako se koristio 
Šipad samo prolazno buđetskim kreditom Ministarstva Šuma 
od 5 miliona dinara, koji je iznos početkom 1931. godine vraćen 
državnoj blagajni.

Ako bacimo pogled na stranu aktive računa izravnanja, 
onda primećujemo da je sa 56.8 miliona pokriven samo iznos 
dužnika — za prodatu robu — i jedan mali deo pozicija životnih 
namirnica i materijala. Sve investicije, železnice, sve zalihe i sav 
material pokriven je sopstvenim sretstvima. Pošto su vrednosti 
investicija iskazane sa vrlo malim iznosima, pretpostavljamo, da 
valorizacija još nije izvršena; ali uprkos tome smatramo, da je 
bilans i suviše oprezno sastavljen — i da moraju tihe rezerve 
biti ogromne. Iznosi sa kojima su iskazane železnice, postrojenja 
i mnogobrojne zgrade Šipada, nabrojene su u bilansu više se- 
čanja radi.

Dužnici iznose krajem 1930. godine 45.3 miliona dinara; 
prema 1929. godini veći su za 5.6 miliona; znači, da je Šipad 
olakšao kondicije plaćanja svojim komitentima, verovatno u vezi 
sa postojećom depresijom. U porastu je takođe vrednost zaliha, 
za 7 miliona na 29 miliona dinara. Pozicija materijal i životne 
namirnice je u ovoj godini veća za 2.7 miliona i iznosi 14.74 
miliona dinara. Hartije od vrednosti iskazane su sa 7.34 miliona 
dinara; prem a prošloj godini, ova je pozicija veća za 32 hi
ljade dinara. Iz izveštaja vidimo, da je Šipad uplatio u 1930. 
godini 1.75 miliona dinara za akcije Privilegovane agrarne banke 
i time u celosti isplatio 7.500 komada akcija u nominalnoj vred
nosti od 3.75 miliona dinara. U izveštaju uprave Šipada čitamo 
dalje i to, da su njegovi angažmani u fabrici celuloze Drvar a. d., 
u „Durmitor” a. d. za eksploataciju i trgovinu drveta i u „Vardi” 
industriji drveta a. d. u 1930. godini ostali nepromenjeni.

Fabrika celuloze Drvar a. d. ima glavnicu od 12 miliona 
dinara, koja u celosti pripada Šipadu; „Durmitor” ima glavnicu 
od 5 miliona — i u tom preduzeću je Šipad jedini akđonar; u 
„Vardi” je održao, nakon revizije odnosa u 1929. godini 37.5% 
glavnice odnosno 3.75 miliona dinara nominale.

Interesantan je takođe i račun gubitka i dobitka. Prema 
njemu iznose prihodi od robe 20.44 miliona dinara, ili za 5.2 
miliona manje no u 1929. godini. Iz izveštaja čitamo, da su 
bruto-razhodi u 1930. godini iznosili ukupno 144 miliona dinara
— prema tome je kroz račun gubitka i dobitka verovatno pro- 
knjižen jedino saldo. Tu je navedeno, da je šumskih taksa bilo 
u 1930. godini plaćeno 9.25 miliona, poreze 5 miliona, ostale 
dažbine i takse 1.46 miliona, nadnica i piata 68.45 miliona i t. d.

Čista dobit iskazana je sa 6 miliona dinara, a prema pro
šloj godini manja je za preko 100% odnosno za 6.29 miliona di
nara. Međutim, iz rashoda računa gubitka i dobitka vidimo, da 
je isplatio Šipad Ministarstvu šuma na osnovu zakona iznos
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od 3 miliona dinara za suzbijanje štetočina u šumama. Da toga 
nije bilo, čista bi dobit bila iskazana sa 9 miliona dinara i to 
je prema prošloj godini povoljno, ako uzmemo u obzir pad cena 
drveta na' svetskom tržištu.

Čista dobit podeljena je na sledeći način:
1) rezervnom fondu 296.750.54
2) potpornom fondu 201.594.33
3) pensionom fondu 200.700.—
4) akcionarima na ime dividende 17.5% koja

je suma predata državnoj blagajni 3,500.000 —
5) Vrbaskoj banskoj upravi za podizanje

škola i ostale prosvetne potrebe 800.000.—
6) za humane i dobrotvorne svrhe 200.000.—
7) za isplatu nagrada činovništvu 170.000.—
Ostatak od 636.281.12 stavljeno je na raspoloženje glav

noj skupštini.
U upravi se nalaze: Pretsednik: Grujić Panta, general, u 

penziji, Beograd; Potpretsednici: Maninković Svetislav, pukovnik 
u penziji, Beograd, Raketić Svetislav, pukovnik u penziji, Beo
grad; Članovi: ing. Havliček Aleksandar, načelnik Ministarstva 
šuma i rudnika, Beograd; Piletić Spasoje, ministar u penziji, Be
ograd; ing. Pavlović Milan, inžinjer, Beograd; ing. Leonila Fra- 
nić, pomoćnik gen. direktora dr. želez. u penz., Beograd; Boško 
Zeljković, trgovac, Bos. Krupa; Dr. Milisavljević Svetislav, san. 
brig. general u penz., Kragujevac. A u Nadzornom odboru g. g.: 
Pretsednik: Črđić Vasilj, gl. sekretar „Prosvete”, Sarajevo; čla
novi: Teodorović Miloš, inspektor Min. šum a i rudnika, Beograd; 
Vlaho Žarko, direktor Hrv. kat. štedionice, Mostar; Dr. Hacin 
Josip, advokat, Ljubljana.

„HERCEG-BOSNA”, OPŠTE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTO — 
BEOGRAD.*)

„Herceg-Bosna” pripada redu onih osiguravajućih dru
štava, koja se uglavnome bave osiguranjem našeg poljopri
vrednika, putem osiguranja požara, grada, transporta, nezgoda
i života. Kako je on u prošloj godini prošao mnogo gore no ra
nije, zbog depresije cena agrarnih proizvoda — to su se po- 
sledice ovih prilika morale osećati i kod osiguravajućih dru
štava. Akvizicija novih poslova je pod ovim okolnostima bila 
veoma otežana; a tome treba dodati, kao otežavajuća okolnost, 
još i dejstvo konkurencije. Uzimajući u obzir sve ove momente, 
uprava „Herceg-Bosne” sa zadovoljstvom konstatuje, da je 
1930. godinu uspešno završila — prihodi od premija su pove
ćani —• izuzevši onih osiguranja grada.

Da je „Herceg-Bosna” uspela, da i u toj poslednjoj go
dini privredne depresije ne samo da održi volumen dosadašnjih 
osiguranja, već da ih je i znatno povećala, najbolje dokazuje 
kretanje njenih garantnih fondova.

1928. 1929. 
u hiljadama dinara

1930.

Glavnica 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 847 867 897
Premijska rezerva 20.603 24.806 28.789
Premijski prenosi 1.686 1.766 1.893
Rezerva za štete 851 1.027 1.176

Ukupno 26.487 30.966 35.256
Porast je očigledan; i što je važno, on je konstantan; od 

26.48 miliona u 1928. godini ti su se fondovi povećali do kraja 
1930. godine na 35.25 miliona, odnosno za 8.77 miliona; od toga 
otpada 50% na porast u 1929. godini, a 50% na 1930. godinu.

„Herceg-Bosna” je pojedine grane osiguranja podelila 
u dve grupe: u elementarno i u životno odelenje. Za analizu 
kretanja pojedinih grana, pridržali smo i mi tu podelu, pošto ona 
najbolje odgovara podeli poslova.

A. Elementarno odelenje.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.
41 u hiljadama dinara

Štete sa trošk. procene 4.256 1.874 1.887 1.946
Prenos gubitka 177 — - — - —

Provizije 929 707 695 637
Upravni troškovi 3.406 3.435 3.931 3.726
Porezi 575 346 172 130
Otpisi 83 82 127 221
Rez. za neisplać. štete 539 757 902 1.007
Premijske rezerve 2.639 2.183 2.765 2.836
Dobit 82 246 348 355

Prihodi
Prenos dobiti — 74 75 63
Premijske rezerve 2.489 1.323 2.183 2.766
Rezerve za neisplaćene

šte te iz pr. godine 820 539 757 902
Prihodi premija 7.216 4.885 4.679 4.616
Kamate 354 374- 583 479
Dažbine 2.080 2.437 2.550 2.107
Zbir prihoda ili

rashoda 12.961 9.634 10.830 10.933

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 22. novembra 1930. godine, br. 47, str.
209, a za 1928. godinu u 20. broju od 22. juna 1929. g., str. 325.

Zbir prihoda ili rashoda elementara je bio u 1927. godini 
rekordan; u 1928. godini znatno je smanjen, zbog napuštanja 
indirektnih poslova, naročito u pogledu transporta i osiguranja 
grada. Smanjenje prema 1927. godini iznosi 3.33 miliona dinara. 
Međutim vidimo, da u narednim godinama pa sve do kraja 1930. 
godine zbir prihoda odnosno rashoda pokazuje stalno povećanje
— do 10.93 miliona u 1930. godini, i ako još ne dostiže visine 
iz 1927. godine.

Reorganizacija poslovanja još nije dovršena; i to ima, 
razume se, odjeka na priticanje premija. Prema zbiru svih pre
mija elementara izgleda, da su poslednjih godina u opadanju. 
Ali samo kod osiguranja grada i transporta oni stvarno opadaju, 
dok su prihodi premija od požara, najvažnije grane i nezgoda, 
druge najvažnije grane elementara, premije u čednom porastu.

U prihodima računa gubitka i dobitka pada u oči, da su 
premijske rezerve kao i rezerve za neisplaćene štete iz prošlih 
godina u stalnom porastu; kamati i dažbine su poslednje go
dine malo smanjeni; međutim su u rashodima učinjene znatne 
uštede, što je bilo odlučno po iskazanu čistu dobit, koja je veća 
no u jednoj od ranijih godina. U toj se činjenici najtačnije po
kazuje dejstvo reorganizacije.

Povećana dobit mogla se postići time, što su smanjeni 
rashodi po provizijama, i što je svakako još važnije, pošto su 
smanjeni rashodi po upravnim troškovima. Smanjeni su i iz
datci za poreze, dok su otpisi povećani za skoro dupli iznos, što 
dokazuje, da je uprava „Herceg-Bosne” potpuno svesna teških 
prilika i da svim snagam a nastoji, da što pre izvrši potpuno re
organizaciju.

Pošto zbir prihoda od premija ili rashoda od šteta ele
m entarnog odelenja ne daje pravilne slike društvenog stanja u 
pogledu kretanja pojedinih grana, to smo u narednim dvema 
tablicama pojedinačno nabrojili grane elementara, kretanje 
bruto premija i neto premija kao i bruto i neto štete. Bruto pre
mije ili štete su iznosi koje prima odnosno isplati društvo i u 
kojima se podrazumevaju i svote koje pripadaju reosiguraču, 
odnosno koje ima poelednji da snosi.
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1928. god. 1929. god. 1930. god.
u hiljadama dinara

Požar 10.018 3.823 10.484 3.985 10.493 4.047
Transport 102 28 51 14 34 12
Grad 2.335 697 1.900 375 1.311 170
Nezgode 869 335 905 304 975 386

Ukupno 13.326 4.884 13.679 4.679 12.813 4.616

Iako je zbir bruto ili neto premija u opadanju, ipak vi
dimo, da je osiguranje požara u porastu (od 3.82 miliona u
1928. godini na 4.05 miliona u 1930. godini za neto premije); 
isto tako primećujemo manji porast kod prihoda osiguranja ne
zgoda. Transportna grana, kao i osiguranje grada nalaze se na 
pragu likvidacije — i to će po društvo biti veoma dobro, jer se 
ono time oslobađa poslovanja u kome nema zarade.

Kod šteta pojedine su grane participirale ovako:
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1928. god. 1929. god. 1930. god.
u hiljadama dinara

Požar 4.291 1.457 4.529 1.638 5.677 1.754
Transport 119 12 11 2 2 05
Grad 1.500 309 762 117 622 91
Nezgode 303 94 393 129 243 99

Ukupno 6.214 1.874 5.697 1.886 6.544 1.945

Kako su premije od požara u porastu, što dokazuje, da 
se volumen požarnog osiguranja povećava, onda je sasvim pri
rodno, da moraju i štete biti veće — ali izgleda da je porast 
šteta veći od porasta premija — o čemu ćemo docnije imati 
prilike da se uverimo. Upoređujući visinu neto šteta kod 
transporta i grada, može se konstatovati, da ove dve grane za
pravo više i ne broje; tako su štete koje je „Herceg-Bosna” 
imala da plati iz osiguranja transporta u 1930. godini iznosile 
svega još 500 dinara prema 12 hiljada u 1928. godini, što je pri
likom likvidacije ove grane veoma povoljna stvar.

Upoređenje neto premija sa neto štetama i izračunavanje 
procentualnog odnosa šteta u premijama, pokazuje efekat osi
guravajućeg posla. Kod elementarnog odelenja situacija je 
šledeća:

Godina Premije štete u %
i, u hiljadama dinara

1927. 7.216 4.526 62.8
1928. 4.884 1.874 38.4
1929. 4.679 1.887 40.3
1930. 4.616 1.946 42.1

Pada u oči, da je u 1927. godini, i ako je u toj godini vo
lumen poslova bio veći od ma koje naredne godine, konstato- 
van najnepovoljniji procentualni odnos: štete su iznosile 62.8% 
od premija. To je stanje, koje naročito kod elementara, impera
tivno traži revizije. Do toga je već u narednoj godini došlo, sa 
uspehom, da je odnos šteta smanjen za 24.4% i tako doveden 
da normalan i snošljiv nivo, na 38.4%. Reorganizacija me može 
biti sprovedena preko noći; za to je potrebno više godina - 
ako je odnos šteta u poslednjim đvema godinama nešto malo 
pogoršan, onda je to u vezi sa još neizvršenom reorganizacijom, 
a u velikoj meri i posledica pojačane privredne depresije. Ali se 
odnos od 42.1% mora smatrati kao povoljnim.

Ništa manje interesantan je procentualni odnos učešća 
reosigurača u premijama odnosno štetama:

Godina Bruto premije Neto premije u %
u hiljadama dinara

1928. 13.326 4.884 36.7
1929. 13.340 4.679 35.0
1930. 12.813 4.616 36.0

Godina Bruto štete Neto štete u%
1928. 6.214 1.874 30.1
1929. 5.697 1.886 33.1
1930. 6.544 1.945 29.7

Kod premije nalazimo u toku poslednje tri godine vrlo 
male promene; pokazuje se izvestan stabilitet, naime: „Herceg- 
Bosni” pripada od naplaćenih premija oko 36%, a reosiguraču 
ostalih 64% — varijacije dostižu jedva 1%. Kod šteta odnos je 
analogan: reosigurač ima da snosi 70% u 1928. godini, 67% u
1929. godini i 70.3% u 1930. godini. Iz ovog upoređenja dalje 
izlazi, da je putem reosiguranja „Herceg-Bosna” imala u šte
tama elementara ušteda i to u 1928. godini od 6.6%, u 1929. 
godini od 1.9%, a u 1930. godini od 6.3%. To je svakako po
voljan znak.

Osiguranje požara.
Osiguranje požara je, kao što smo videli, najvažnija grana 

elementara; zbog toga smatramo, da je potrebno, da je izdvo
jimo i zasebno analiziramo.

Godina Premije štete u %
ч u hiljadama dinara

1928. 3.823 1.457 38.1
1929. 3.985 1.638 41.1
1930. 4.047 1.754 43.3

Premije su u malom, ali stalnom porastu; a kako je po
rast šteta brži, to se i procentualan udeo šteta u premijama po
stepeno povećava. Prosečno uzeto, štete su za poslednje tri go
dine iznosile 40.5%; u 1928. godini manje, a u 1930. godini više, 
naime 43.3%.

To je odnos, koji nalazimo kod svih prvoklasnih osigu
ravajućih društava. U pogledu šteta požarnog posla uprava 
„Herceg-Bosne” u svome godišnjem izveštaju podvlači, da se 
visina šteta može smatrati kao potpuno zadovoljavajuća, a na
ročito u pogledu direktnog posla, jer je prosečni procenat šteta 
bio vrlo povoljan i možemo reći, da je jedan od najpovoljnijih, 
koji su uopšte postigla društva, koja rade u našoj državi.

U pogledu reosiguranja požara slika je još povoljnija:

Reosiguranje požara.
Godina Bruto premije Neto premije и %

u hiljadama dinara
1928. 10.018 3.823 38.1
1929. 10.484 3.985 38.0
1930. 10.493 4.047 38.5

Godina Bruto štete Neto štete u%
1928. 4.291 1.457 33.9
1929. 4.530 1.638 36.1
1930. 5.677 1.754 30.8

Procentualan odnos učešća „Herceg-Bosne” u premi
jama iznosi 38%. Drugim rečima, to znači, da je od ukupnih 
naplaćenih premija otpalo 38% na „Herceg-Bosnu”, a 62% na 
reosigurača. Taj procentualan odnos je skoro potpuno nepro- 
menjen, što nam dozvoljava pretpostavku, da potiče iz dugo
ročnih ugovora sa reosiguračem. U koliko ima varijacija kod 
šteta, to one dolaze otuda, što se društvo bavi i direktnim 
poslom.

Kao kod reosiguranja ukupnog elementara, tako isto vi
dimo i ovde, da je društvo putem reosiguranja imalo ušteda na 
štetama. Pošto je požar glavni sastavni deo elementara, to mora 
međusobno upoređenje tih ušteda dati interesantan rezultat. Vi
deli smo, da je ušteda na štetama kod elementara u 1928. godini 
bilo 6.6%, a kod požara 4.2%; u 1929. godini iznosila je ušteda 
1.9%, a kod požara takođe 1.9%; u 1930. godini u elementara 
iznosi 6.3%, a kod požara 7.7%. Iz toga jasno izlazi, da je
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ЕЛЕМЕНТАРНО ОДЕЛЕЊЕ A)
РАСХОД XX. Прометни рачун од 1. јануара 1930. до 31. децембра 1930. године ПРИХОД

Динара
-

Динара
Штете (са трошковима процева) a Пренос добитка из прошле године 62.623-83

no одбитку реосигурања Пренос прем, резер. из проШле год
пожарног осигурања 1,753.648-20 a) пожарног осигурања 1,992.740'—
транспортног осигурања 548 87 б) транспортног осигурања 7.280'—
осигурања туче 91.565'94 в) осигурања туче 613.340'—
осигурања незгода 99.94Г17 г) осигурања незгода 152.420'—

Трошкови (провизије) : Пренос резерве за неисплаћене
a) пожарног осигурања 636.818-58 штете из прошле године
б) транспортног осигурања 1.810-06 a) пожарног осигурања 837.500'—
в) осигурања туче 21.862-52 б) транспортног осигурања 986"—
r) осагурања незгода 52.850-97 в) осигурања туче 1.187'—

текући управни трошкови 3,725 740-28 г) осигурања незгода 62.500'—
порези 130.023 97 Приход премија no одб. реосиг.

Отписи
92.757-62

пожарног реосигурања 4,047.407-91
ненаплатива потраживања транспортног осигурања П.919'55
на инвентару 27.356-50 осигурања туче 170.96294
на раз. курса харт. од вредн. 100.499-44 осигурања незгода 385.827-07

Резерва за неисплаћене штете
822.218"—

Приход од уложене главнице
>• пожарног осигурања камати на тек. рачун, улоге на

479.810-66транспортног осигурања 986'— штедњу и хартије од вредности
осигурања незгода 184,000’— Други приходи

Премијске резерве no одб. реосиг. дажбине полица 2,106.665-55
a) пожарног осигурања 2,023.703-95
б) транспортног осигурања 7.280'—
в) осигурања туче 605.762'—
г) осигурааа незгода 463.667 15

Добитак пословне године 354.882-91

Укупно 10,933.170'51 Укуино 10,933.170"51

ЖИВОТНО ОДЕЛЕЊЕ Б)
РАСХОД XX. Прометни рачун од 1. јануара 1930. до 31. децембра 1930. године ПРИХОД

Исплате осигурања са случај смрти Дин. Пренос фондова из прошле год.: Дин.
no одбитку реосигурања 401.538-05 премијска резерва 8,196.210-30

Исплата досп. главн, no одб. реос. 23.730 — премијски преноси 200.699-80
Исплата откуп. полиса no одб. реос. 328 479‘20 фонд осигураника, којим je за- 

јамчен удео на добитакИсплата странкама за уделе на доб. 676-11 12.125'—
Трошкови : Резерва за још неисплаћене штете

трошнови аквизиције 270.921-33 из прошле године 124.850'—
текући управни трошкови 430.11488 Приход премија no одбитку
провизија за инкасо 62.355-83 премија за реосигурање 3,539.550*46
лечнички хонорари 121.830-50 Приход од уложене главнице :

Резерва за још неисплаћене штете: камата на тек. рачуне и улоге,
осигурања за случај смрти 125.000"— хартије од вредности 728.851-68
осигурања за случај доживљења 44.320"— приход од некретнина 165.600'—

Стање фондова концем послов. год. Остали приходи :
no одбитку дела реосигуратеља дажбина полица 111.440-—

! премиЈска резерва 10,089.120-40
премијски преноси 121.066"30
фонд осигураника којим je за-

јамчен удео на добитку 14.150'—
Добитак пословне године 46.024-64

I Укупно 12,079.327'24 Укупно 12,079.327'24
Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
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Имовкна Рачун изравнања на даш 31. децембра 1930. ?®д. говина

Динара Данара
Готовина у благајнама 476.527-71 Деоничка главница1 2;500.000"—
Готовина уложена код банака : Резервни фонд 897.306*16
и штедионица 13,031.649-11 Прекијска резерва (no одбитку

Хартије од вредности 5,566.855'— удела реосигуратеља) :
Хипотекарни зајмови 5,840.875-— a) пожарног осигурања 2,023.703-95
Зајмови на властите полице 2,910.264-50 б) транспортног осигурања 7.280*—
Потраживања од реосигуратеља 1,751.958-85 в) осигурања туче 605.762 —
Потраживања од главних г) осигурања незгоде 198.913-53

заступстава 3,955.656-20 д) животног осигурањал Ì&089-120-40
Разни дужници 108.479-46 Премијски преноси (no одбитку
Некретнане 4,175.066-66 удела реосигуратеља) 121.066-30 j
Инвентар 143.459"— Резерва за још неисплаћене штете
Дуговања елеменхарног оделења (no одбитку удела реосигуратеља)

no текућем рачуну 235.58438 a) пожарног осигурања 822.218— i
б) транспортног осигурања 986-— ;
в) осигурања незгоде 184 000'— ì
r) животног осигурања 169.320*— ;

Фонд осигураника, којима je
зајамчен удео на добитак 14.150*— i

Пензиони фонд 1,792.806*4®
Дуговања реосигуратељима 767.176-85
Разни веровници 292.559-25
Премијска резерва реосигуратеља 17,073.515*10
Потраж. живот. одел. no тек. рач. 235,584*38
Добитак пословне годане 400 907-55

Укупно 38,196.375'87 Укупно 38,196.375*87
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

99

Aktiva

Zagorka“ za gradjevu industriju - Zagreb
Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

Pasiva

Dinara Dinara
Tvorničke zgrade, kuće, zemljišta, Dion. glavnica 100.000 kom. dionica

strojevi i orudje 13,534.138-23 po 100 Din. 10,000.000-—
i Zalihe tvorn. proizvoda, razni mate Opća pričuvna zaklada 3,011.343-64

rijal i ugljen 3,963.850*44 Specijalna prič. zaklada valorizacije 2,479.069*65
Blagajna 211.367-96 Pričuva za nadomještenje i nadopu-
Vrijednosni papiri i jamčevine 217.16490 njenje istrošenih strojeva i namješt. 1,400.000-—
Dužnici 8,283.037-46 Pričuva za porez 67.49906

Pripomoćna zaklada namješt. i radn. 200.000'—
Vjerovnici 7,714.723-51
Nepodignuta dividenda 13.517'-
Prelazne stavke 87.371 —
Prenos dobitka god. 1929. 50.013"75
Dobitak za god. 1930. 1,186.021'38

\ Ukupno 26,209.558.99 Ukupno 26,209,558"99

N A D Z O R N I  O D B O R
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požar bio od rešavajućeg uticaja na rezultat rada u elementar- 
nom odelenju.

B. Životno odelenje.
Račun gubitka i dobitka.

Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Isplate osiguranja 227 120 305 425
Isplate prekupljenih polisa 105 226 205 328
Upravni troškovi 977 873 869 885
Rez. za neispl. štete 69 93 124 169
Premijska rezerva 6.063 6.647 8.196 10.089
Premijski prenosi 203 200 200 121
Fond osigur. sa udelom dobiti 9 10 12 14
Dobit 13 21 31 46

Prihodi
Prenos fondova 4.991 5.469 6.858 8.409
Rezerva za neispl. štete 75 69 93 125
Prihod premija 2.080 2.144 2.181 2.539
Kamata 381 408 687 894
Dažbine 139 116 127 111
Zbir prihoda ili rashoda 7.669 8.207 9.947 12.079

Zbir prihoda odnosno rashoda računa gubitka i dobitka 
životnog odelenja pokazuje, da se osiguranje života kod „Нег- 
ceg-Bosne” u poslednjim godinama nalazi u snažnom poletu. 
Zbir je prema 1927. godini u 1930. godini veći za 4.41 milion 
dinara, odnosno za 58%. I to je posledica reorganizacije, pošto 
je „Herceg-Bosna” zbog teških prilika u elementaru veoma pra
vilno počela da intenzivira posao u životnom odelenju. Iz pri
hoda Vidimo, da su sve pozicije u porastu, sem malog smanje
nja dažbina, za 16 hiljada dinara, što je sasma neznačajno. 
Upravni troškovi tog odelenja manji su u 1930. godini od onih 
u 1927. godini, i ako su u poslednjoj godini nešto povećani; i 
čista iskazana dobit tog odelenja je sa 46 hiljada dinara re
kordna.

Nova produkcija u osiguranju života je u 1930. godini 
iznosila 29.44 miliona dinara, (prema 26.81 milion u 1929. go
dini); ako tome dodamo osiguranja, koja su bila na snazi kon
cem 1929. godine, sa 102.92 miliona, onda dobijamo skok od 
132.37 miliona dinara. Radi isteka, smrti, otkupa i storna sma
njuju se u 1930. godini za 18.76 miliona dinara (u 1929. godini 
je iz istih razloga otpalo 19.37 miliona, dakle više no u 1930. 
godini) tako, da je koncem 1930. godine ostalo na snazi život
nih osiguranja u sumi od 113.69 miliona dinara ili za 10.68 mi
liona dinara više no krajem 1929. godine.

Efekat rada u osiguranju života vidimo iz sledećeg upo- 
ređenja:

Godina Premije

1927.
1928.
1929.
1930.

šte te  м '
u hiljadama dinara 

2.080 332 16.0
2.145 357 16.6
2.181 511 23.4
2.539 753 29.6

Neto premije su u stalnom povećanju, a naročito u 1930. 
godini. Ali se povećavaju i štete, poslednje dve godine čak i 
brže od premija; delimično zbog povećanih otkupa a delimično 
i radi isteka i smrti. Zbog toga je i procentualni odnos šteta u 
premijama poslednjih godina znatno porastao, od 16% na 29.6%. 
To kretanje zavisi pre svega od sastava i starosti portfelja ži
votnih osiguranja; a kako je „Herceg-Bosna” u 1930. godini na
vršila 21. godinu svoga rada, veća skadencija nije isključena. 
Svakako treba podvući, da se 29.6 procentni odnos šteta sma
tra međ osiguravajućim društvima kao veoma povoljno stanje.

Interesantnu sliku pruža upoređenje bruto i neto premija, 
odnosno bruto i neto šteta, koji pokazuje učešće reosigurača 
u životnoj grani.

Godina Bruto štete Neto štete u%
ii hiljadama dinara

1928. 4.941 2.144 43,7

Ì929. 5.248 2Л81 41.5
1930. 5.926 2.539 42.8

Godina Bruto premije Neto premije u %
1928. 758 357 43.3
1929. 1.206 511 42.3
1930. 1.778 753 42.3

Sve su pozicije u porastu; kod premija primećujemo va
rijacije učešća reosigurača, koje su minimalne. Tako na primer 
je u naplaćenim premijama učestvovao reosigurač u 1928. go
dini sa 56.3%, u 1929. godini sa 58.5%, a u 1930. godini sa 
57.2%. Kod šteta udeo je konstantan; u 1928. godini iznosi 
56.7%, a u obema narednim godinama 57.7%.

U toj grani imala je „Herceg-Bosna” putem reosiguranja 
u 1928. godini minimalnu uštedu na štetam a od 0.4%, u 1929. 
godini čak i neznatan gubitak od 0.8%, a u 1930. godini opet 
uštedu od 0.5%. Ako dodamo tome još i dažbine, koje idu sa 
prihodima od premija zajedno, onda izlazi, da su i ovi poslovi 
osiguranja obavljeni dobitkom.

C. Račtm izravnanja.
Aktiva 1927. 1928, 1829. 1« .

u hiljadama dinara
a) Likvidni plasmani

Gotovina 588 671 759 476
Kod banaka 15.703 21.057 20.744 13032
Hartije od vrednosti 208 208 268 5.567

Ukupno 16.499 21.936 21.771 19.075
b) Nelikvidni plasmani

Nepokretnosti — — — 4.175
Hipotekarni zajmovi _ — 4.878 5.841
Zajmovi na vlastite polise 702 1.157 2.193 2.910

Ukupno 702 1.157 7.071 12.926
c) Prenosna aktiva

Premijske rez. reosig. 11.154 13.457 — __
Dug element, odel. 2.403 2.002 297 236

Ukupno 13.557 15.459 297 236
d) Ostala aktiva

Potraž. od reosig. 1.263 1.451 1.598 1.752
Potraž. od glav. zastup. 3.519 4.031 3.506 3.956
Razni dužnici 71 94 78 108
Inventar 193 194 170 143

Ukupno 5.046 5.770 5.352 5.959
Pasiva

a) č is ta  imovina
Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 837 847 866 897
Pensioni fond 843 1.094 1.378 1.793
Dobit 95 268 379 401

Ukupno 4.275 4.709 5.123 5.591
b) Tuđa sretstva

Premijska rezerva 6.580 8.831 10.962 12.925
Premijski prenosi 203 200 200 121
Rezerva za neispl. štete 609 851 1.026 1.177
Fond asig. za ud. na dob. 7 9 12 14
Dugov. reosigur. 10.350 13.616 15.409 17.073
Prem. rez. za reosig. — — 835 767
Razni poverioci 221 648 627 292

Ukupno 17.970 24.155 20.070 32.369
c) Prenosna pasiva

Polog reos. za pr. rez. 11.154 13.457 — —
Potraživ. život, odelenja 2.403 2.002 297 235

Ukupno 13.557 15.459 297 235
d)Zbir akt. ili pas. 35.009 44.327 34.496 38.196

Analiza strukture računa izravnanja, koji nam pokazuje 
gornja tablica, veoma je interesantna. Zbir aktive ili pasive po
kazuje svake godine znatne varijacije; tako je od 1927. ka 1928.



godini povećan za 9.32 miliona na 44.33 miliona dinara, a na
redne godine smanjen za 10 miliona dinara; u 1930. godini po
novno je veći, sada za 3.7 miliona na 38.19 miliona dinara. Ove 
velike promene dolaze od promenjenog načina bilansiranja, od
nosno od promena u prenosnoj pasivi. Čista imovina kao i tuđa 
sretstva, koja su glavni elementi pasive osiguravajućeg društva, 
u stalnom su porastu. U toku poslednje četiri godine imovina 
„Herceg-Bosne” je porasla za 1.32 miliona na 5.59 miliona din., 
odnosno za toliko, koliko su povećani fondovi. Kod tuđih sret
stava zabeležen je ogroman porast. U toku poslednjih četiri go
dine povećanje iznosi čitavih 14.4 miliona na 32.37 miliona din. 
Pasiva nam dalje pokazuje, da sem sopstvenih sretstava glavni 
izvori kapitala potiću od premijskih rezervi, koje po odbitku 
udela reosigurača iznose u bilansu 12.9 miliona dinara, rezerva 
za neisplaćenu štetu 1.18 miliona dinara i od dugovanja reosi- 
guraču u visini od 17.07 miliona dinara.

Odnos sopstvenih sretstava prema tuđim je sledeći:
1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Tuđa sretstva 17.963 24.141 29.070 32.369
Sopstvena sretstva 4.275 4.709 5.123 5.591

1927. 1928. 1929. 1930.
u procentima

Tuđa sretstva 76.2 80.5 82.4 85.3
Sopstvena sretstva 23.8 19.5 17.6 14.7

jedna i druga pozicija se nalaze u porastu; ali pošto se 
tuđa sretstva mnogo brže povećavaju, prema drugoj tablici iz
gleda, da su sopstvena sretstva u opadanju, od 23.8% u 1927. 
na 14.7% u 1930. godini, dok je procentualni udeo tuđih sret
stava porastao od 76.2% na 85.3% u 1930. godini.

Plasman svih tih sretstava nam objašnjava aktiva bi
lansa, koju smo mi podelili, preglednosti radi, u likvidni i neli
kvidni plasman i u ostalu aktivu. Ako bacimo pogled na kre
tanje i sastav likvidnog i nelikvidnog plasmana, onda padaju u 
oči velike promene, učinjene u toku poslednje godine. U grupi 
likvidnog plasmana vidimo, da su potraživanja kod novčanih 
zavoda u 1930. godini smanjena za preko 7 miliona dinara, a 
da je istovremeno povećana pozicija hartija od vrednosti, od 
268 hiljada u 1929. godini na 5.57 miliona u 1930. godini. Ove 
promene objašnjava uprava „Herceg-Bosne” znatnom opadanju 
bankovnih kam ata; zbog toga je kupljeno nominale 100 hiljada 
dolara 7% Blerovog zajma i 100 komada akcija Narodne banke.

Sem toga ima još jedan novitet; u dosadašnjim bilansama 
„Herceg-Bosne” uzalud smo tražili nepokretnosti; i ako ona 
ima veliki broj filiala i zastupstava, ipak svojih sopstvenih 
zgrada do sada nije imala. U 1930. godini tom je praksom pre
kinuto i „Herceg-Bosna” je u martu prošle godine kupila u Beo
gradu jednu palatu, koju bilansira sa 4,175.000 dinara. Do 1928. 
godine nisu se odobravali ni hipotekarni krediti. U 1929. godini 
međutim je pristupljeno i tome obliku plasmana, sa  4.88 mi
liona dinara, koji je u 1930. godini povećan za jedan milion i 
iznosi 5.84 miliona dinara. I pozicija zajmova na vlastite polise 
znatno je povećana prema ranijim godinama, za preko 500%.

Glavne promene u plasmanu notiiane su dakle najviše 
kod likvidnog i nelikvidnog plasmana, povećavajući znatno ne
likvidnog, dok su pozicije, sumirane pod rubrikom „ostala ak
tiva” ostale više manje nepromenjene.

Ako rezimiramo politiku plasmana dobijamo sledeću
sliku:

1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Likvidni plasmani 16.499 21.936 21.771 19.075
Nelikvidni plasmani 702 1.157 7.071 12.926
Ostala aktiva 5.046 5.770 5.649 6.195

1927. 1928. 1929. 1930.
u procentima

Likvidni plasmani 74.1 76.0 63.6 49.9
Nelikvidni plasmani 3.3 4.1 20.6 33.8
Ostala aktiva 22.6 19.9 15.8 16.3

Vidimo dakle, da je likvidni plasman u toku poslednjih 
četiri godine smanjen od 74% na 50%; i ako iznosi smanjenje 
24%, to je kod likvidnog plasmana od 50%. likviditet uvek još 
više no odličan. Procentualan udeo nelikvidnog plasmana je in
teresantan; od 3.3% u 1927. godini, povećan je postepeno na 
33.8% u 1930. godini, što je učinjeno, da bi se očuvala pot
puna sigurnost uloženog kapitala a istovremeno postiglo bolje 
ukamaćenje. A ne smemo zaboraviti, da je „nelikvidni plasman” 
u slučaju nužde ipak likvidan, jer se na jednu palatu i na hipo
tekama obezbeđena potraživanja u svako doba može povući 
gotov novac.

Čista dobit „Herceg-Bosne”, koja je postignuta u ele- 
mentaru sa 354.8 hiljada a u životu sa 46 hiljada, dakle ukupno 
400.907 dinara, podeljena je na sledeći način: 10% rezervnom 
fondu, 6% kao tantijema upravi, 3% kao tantijema činovništvu, 
2% činovničkom pensionom fondu, 1% za dobrotvorne ciljeve, 
6% na ime dividende (t. j. 6.— dinara po akciji), kao izvan
redna dotacija činovničkom fondu 100 hiljada dinara, a ostatak 
od 76.485 dinara prenet je na novi račun.

Upravni odbor „Herceg-Bosne” sastavljen je od sledeće 
gospode: Pretseđnik: Dr. Božidar Čerović, Emerih Balaban, Mi
hajlo Đukić, Teodor Gergelj, Šerif Arnautović, Vilhelm Mandelo ; 
a Nadzorni odbor: Hinko Graf, Geza Štuks-Ribar, Manojlo Če- 
lović. Poslovna direkcija: Vilhelm Mandelo, generalni direktor, 
Dr. Milan Božić, Armin Horvat, direktori.

БРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ОЦЕАНИА” — 
БЕОГРАД— СУШАК.

Анализирајући биланс „Оцеаније” за 1929. годину, 
ми смо прошле године констатовали да су изгледи за бу- 
дућност далеко повољнији него што су били последње две- 
три године. Наводили смо и разлог, наиме закључење де- 
сетогодишњег уговора са државом о субвендионирању ли- 
није са Шпанијом са 6.5 милиона динара годишше.

И нисмо се преварили. Док je 1928. година изказала гу- 
битак од 2 милиоиа 680 хиљада динара, 1929. годмне 2 ми- 
лиона 287 хиљада или укупно 4 милиона 967 хиљада ди- 
нара, прошле године биланца изказује чисту добит од 2 
милиона 334 хиљада динара. Међутим како губитак од 4 
мил. 967 хиљада, који je исказан у биланцу за 31. децембар
1929. године није елиминиран^ биланца за 1930. годину свр- 
шава са губитком од 2 милиона 633 хиљада јер се je чисти 
добитак прошле године упо.требио за умањење губитка ра- 
нијих година.

Уговор о субвенцији закључен je 30. септембра 1930. 
године. По томе се деловање у прошлој години могло тек 
деломично осећати. Па ипак резултат пословања био je са- 
свим други. Ове године, ван сваке сумње, получени чисти 
добитак биће толики, да he се моћи отписати и остатак гу- 
битака од 2 милиона 633 хиљаде динара. Ако пак привредне 
прилике буду повољније a превозне тарифе нешто веће, 
него што су данас, лако да и поред отписа ранијег губитка 
остане известан износ за исплату дивиденде. Идуће године 
ситуација биће нормална и получеии чисти добитак употре- 
биће се искључиво за исплату дивиденде.

Прошле године сугерирали смо, у циљу што ранијег 
отписа губитка, редукцију главнице. Међутим управа je о- 
стала код своје одлуке да губитак ранијих година отпише 
добитком прошле и ове године. Тиме ће исплата дивиден- 
де уследити већ две-три године доцније али he акционари- 
ма номинала деониде о.стати интактна. Да je прошле го- 
дине било извршено снижење главнице од 20 на 15 милиона 
динара, губитак би данас био потпуно отписан и подузеће 
би већ ове године било у стању да исплати дивиденду од 
10— 12% .

Актива 1927. 1928. 1929. 1930
у хиљадама динара

Пароброди 28.054 36.206 36.206 36.206
Ефекти 2.931 3.187 4.271 4.265
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Дужници ’ " 9.803 9.116 9.925 8.210
Материјал 675 678 395 396
Г убитак 2.680 4.967 2.633
Пасива
Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000
Рсзерва 800 1.000 1.000 1.000
Амортизација 10.452 12.052 13.862 14.729
Веров«ици 6.090 18.324 20.570 14.729
Добитак ------ 2.270

Вредност пароброда исказана je истим износом као и
1929. године наиме са 36.2 милиона динара. Амортизацијони 
фонд изказан je са 15.7 милиона динара. По томе je вред- 
ност пловног парка билансирана са 20.5 милиона динара. 
Главница и резерва износе 21 милион динара. По томе чи- 
тава флота покривена je властитим средствима. Пароброди 
нису набављени на кредит. To je једна надасве повољна си- 
туација. Додуше у «ајскорије време ситуација ће се у том 
погледу изменити. Изградња двају иових пароброда за ли- 
нији до Шпаније како то прописује уговор о субвенцији, 
тражиће знатна сретства која he се морати набавити кре- 
дитним операцијама. Међутим с обзиром на субвенцију и 
јаку амортизацију, та операција неће дуго трајати и плов- 
ни парк биће опет потпуно покривен властитим сретствима.

С обзиром на број и квалитет пловног парка, он пред- 
ставља свакако већу вредност него што je изказана у би- 
ланци.

Из извештаја читамо да осим два брода? који плове у 
слободној пловидби, сви се налазе у служби редовних ли-> 
нија. A прилике у слободној гшовидби нарочито су непо- 
вољне, јер je тамо коикуренција веома знатна, која подвоз 
потискује на све нижи ниво.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Добитак 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Бруто приход 44.109 39.882 39.937 42.42S
Губитак
Издаци пловидбе 40.315 40.966 38.947 36.994
Амортизација 1.402 1.600 1.810 1.810
Камати 626 1.034 1.601 1.289

Бруто приход je порастао за скоро 5 милиона динар?. 
Од тога само један мањи део отпада на субвенцију. Про- 
мет робом, нарочито у редовитим линијама, био je доста 
повољан ма да су подвози нешто слабији.

Издаци пловидбе опали су за 2 милиана динара. Сма- 
њење цене извеоних артикала, у првом реду угља, деловало 
je на смањење режије. To смањење траје већ две године.

Фонд амортизације остао je на истој висини. Око 10% 
вредности пловног парка иде годишње на амортизацију И- 
дућих година кад дођу два нова пароброда, амортизација 
биће још нешто јача.

Смањени су и издаци на каматама и то за 400 хиљада 
динара. To долази у првом реду од тога што су смањени 
повериоци од 20.5 на 14.7 милиона или за скоро 6 милиона.

Линија са Левантом ко;ја je била пасивна и која се je 
одржавала из разлога престижа, напуштена je интервенци- 
јом саме владе. Није имало никаквог смисла подржавати 
са Солуном линије трију наших паробродарских друштава 
и гледата њихову међусобну конкуренцију.

Данас Оцеанија подржава, што субвенциоеиране a 
што несубвенциониране, редовите линије између наших лу- 
ка и лука Шпањолске, Северне Африке инклузивно Маро- 
ка. Ha тај начин њено je деловање концентрисано у запад- 
ном делу Средоземног мора.

Управни одбор Оцеаније je састављен од следеће го- 
споде: Велисављевић Ђорђе. претседпик, Јанковић Шпиро, 
Карамата Стево, Лучић-Роки Марко, главни директор, Ма- 
ровић Мате, Мартинис Др. Јосип, Мажуранић-Јанковић 
Маријан, Пливерић Др. Бранко, Полић Казимир, Прица Дра-

гутин, Ранковић М. Јован, Саблић Антон, Смоквина Мило- 
рад, Стојадиновић Др. Милан.

Надзорни одбор: 'Биновски ЉубомирЈ претседник,
Старе Др. Егон, потпредседиик, Биелић С. Иван, Хубер Ан- 
тон, Микуличић Винко.

„ЗАГОРКА" Д .Д . ЗА ГРАЂЕВНУ ИНДУСТРИЈУ — ЗАГРЕБ.
Прошле године Загреб je имао једну надасве интен- 

знвну грађевну делатност. Број грађевних дозвола које je 
издало градско начелство био je  већи «ero ма које раније 
године. Нарочито што се тиче тро- и четворокатница. Уку- 
пан брај изданих грађевних дозвола за тро-и вишекатнице 
износио je прошле године 88 док се ранијих година њихов 
број кретао око 50.

Код претежног дела тих грађевних дозвола присту- 
пило се градњи у току прошле године. Остатак се je почео 
градити ове године. Свега код 3—4 грађевних дозвола за 
тро-и вишекатнице, издате прошле године, није се још при- 
ступило зидању.

И ова година обећава да he дати интензиЕну грађевну 
делатност. До коица месеца априла, градско начелство из- 
дало je 31 дозволу за подизање тро и вишекатнвца према 
30 у прва четири месеца прошле године. Код мањих згра- 
да —  од приземнице до двокатнице, број изданих грађевних 
дозвола ове je године знатно већи него прошле. Поред тога 
гради се и проширује неколико већ постојећих творница.

Код оваког стања грађевне делатности, разумљиво je, 
да су перспективе за развитак подузећа који претежни дер 
своје продукције пласира у Загребу^ ванредно повољне. Ни- 
где у држави није цигла тако скупа као у Загребу. Док je 
у свим другим крајевима знатно јефтинија него што je би- 
ла пре неколико година, у Загребу je скупља. To ради тога, 
што циглане имају толико посла да тешко задовољазазу 
све поруџбине. И без једног формалног картела могу оне 
да одрже високе цене својих производа. Довоз из циглана 
даљне околине поскуљен je транспортним трошковима.

Како омо навели већ прошле године, „Загорка” je 
прешла из концерна С. Д. Александар у један други кон- 
церн, коме je на челу г. Шрајнер, ген. директор подузећа. 
Банковна веза и финансијер je Опште југословенско бан- 
карско друштво у Загребу.

Биланс за четири последње године овако изгледа:
Актива 1927. 1928. 1929. 193«,

у хиљадама динара
Инвестиције 6.617 13.534 13.534 13.534
Роба 7.063 4.549 4.639 3.963
Благајна 666 527 698 211
Ефекти 133 162 187 217
Дужници 5.523 5.648 5.736 8.283
Пасива
Деоничка главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 439 2.901 2.951 3.011
Фонд валоризац. 2.479 2.479 2.479
Амортизац. фонд 67 67 67 67
Вјеровници 12.835 6.580 6.639 7.714
Добитак 436 1.076 1.093; 1.186
Укупна биланца 20.004 24.422 24.769 26.209

Укупна биланса je порасла за 1.5 милион динара.
Инвестиције су већ три године књижене са истим износом.
Оне износе 13.5 милиона динара, или одбивши износ фонда 
амортизацијје, нешто преко 12 милиона динара. Главница 
износи 10 милиона. Резерва и резерва валоризације 5.5 ми- 
лиона или укулна властита сретства 15.5 милиона. По томе 
властита средства не само да покривају све инвестиције 
него и позицију „роба” .

Дужници су за пола милиона динара већи од пове- 
риоца. To показује здраву структуру лодузећа. Ретка су 
наша индустријска подузећа која узимају мање кредита не- 
ro што га они сами дају.
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Позиција роба je нешто опала. Значи да je код интен- 

зивце гфодукције пласирање робе глатко обављено и да се 
no томе није могла прикупити већа залиха. Повећање no- 
зиције ,;дужници” у вези je са интензивнијим радом и про- 
дукцијом пак je наравно, да су код веће продукције већа и 
потраживања.

Услед тога што су порасли дужиици, порасла ie и 
позиција повериоца. Али само за један милион динара.

Чисти je  добитак из године у годину све то већи. По- 
раст у прошлој години изноои око 100 хиљада динара или 
скоро 10% добитка ранијих година.

Перспективе за даљм развитак пословања „Загорке” 
су повољни. Грађевна делатност изгледа да he и даље бити 
интензивна. Градило се je пре свега ради тога што се je 
изграђене објекте могло глатко издавати, уз повољне у- 
слове. Рентабилитет некретнина je још увек већи него про- 
сечна зарада у инд.-тргов. пословима. Како празних станова 
нема a прилив становништва из провинције и даље траје, 
наставиће се са градњом. Поготово што организација хипоте- 
карног кредита доста добро функционише.

У скорој будућности биће и грађевна делатност јав- 
них зграда знатно повећаиа. Дижу се четири нове школе 
великих димензија. Приступа се градњи двеју болница од 
којих једна има предвиђен прорачун од 80 милиона динара. 
Поред тога имају се изградити три зграде социјалних уста- 
нова, царинарница и слично. Надбискупија и академија по- 
челе су дизати зграде, која ће свака моћи да прими преко 
100 станара.

Код Загорке треба нагласити, да она не израђује само 
циглу него у знатним количинама и разну глинену робу као 
купаоне. пећи, цеви и слично. A у многим од тих произво- 
да оиа je готово без конкуренције у читавој нашој држави.

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Укулна биланса Прве хрватске творнице уља у За- 

гребу за 1930 годину je за  4.5 милиона динара мања од 
укупне билансе концем 1930. и 1928. године. Међутим како 
Прва хрватска творница уља не биланцира кредиторе и де- 
биторе засебно, него у биланс уноси само њихов салдо, те- 
шко je казати, да ли се овде ради о стварном смањењу по- 
јединих билансних позиција и no томе укупне суме. Салдо 
кредитора и дебитора je додуше концем прошле године за 
преко 5 милиона динара мањи од салда последњих неколи- 
RÖ година. Међутим из отадања салда тих двеју позиција не 
даде се одмах створити закључа« о томе да ли су и пози- 
ције у опадању или у порасту. Дотично није познато, дали 
je на опадање тог салда деловала промена у стању дуж- 
ника или у стању повериоца или код оба две позиције.

С обзиром да je залиха робе смањена за 5 милиона 
динара, вероват-но je, да су и кредитори смањени за 5 ми- 
лиона динара и да та промена у позицији „салдо кредитора 
и дебитора” долази у првом реду од омањења кредитора и 
то no прилици за исти износ за који je смањена роба.

Пословање Прве хрватске творнице уља у прошлој 
години није дало резултате као ранијих година. У првом 
реду je квалитет репице жет.ве 1930 године био ванрбдно 
лош. Како je у време жетве било влажно, роба lje у знатној 
мери била изложена квару. Поред тога je прошле године 
ослобођен извоз уљаног семена што je деловало на оне 
творнице које су у првом реду упућене на домаће сировине.

Прва хрватска творница уља прерађује у знатној ме- 
ри импортирано семе. He можда ради тога што она не би 
хтела прерађивати домаће сировине, него што их нема у 
довољној количини. Прелаз са културе житарица на култу- 
ру индустријског биља проведен je код нас у много мањој 
мери него што би било потребно. Аграрна политика мо- 
рала би управо том проблему посветити нарочиту пажњу. 
Разне наше индустрије могле би, ттокривајући CBOije потре-

бе у земљи, толико деловати на културу индустријског би- 
Лјп да би се површина засејана житарица-ма могла редуци- 
рати за неколико хиљада јутара. Међутим питање je дали 
ћемо до тога доћи помоћу царннске политике или пак си- 
стематским ситним радом, у првом реду преко задругарства 
и школованих агронома.

Поред намераваног повишења царине на уљано семе 
ми већ и даиас водимо једну политику уперену противу 
увоза семена. Увађањем царинске анализе сваке пошиљке 
семена са стране повећавају се увозни трошкови до про- 
хибитивности.

Поскупљивањем продукциоиих трошкова домаћих 
творница уља a придржавајући ниске увозне царине на го- 
тово уље, погоршава се ситуација домаћих творница, бу- 
дући да конкуренција страних продудената бива све јача. 
A k o  c m o  већ заузели становиште заштите домаће индустри- 
је, онда то морамо да проводимо no једном систематскод? 
плану. He би се смело догодити да, удовољавајући час је- 
дном a час другом захтеву доводимо у питање виталне ин- 
тересе наше индустрије.

Ha погоршање ситуације код индустрије уља дело- 
вала je и чињеница да су услед ниских цена кукуруза цене 
дебелих свиња знатно пале. Услед тога je и цена масти па- 
ла готово на половину. Многи коисументи који су раније 
куповали знатне количине уља данас све то вшпе прелазе 
на ко-нсум масти, будући да je ова данас лефтинија. Међу- 
тим фабрике уља, баш ради царинских мера, не могу ићи 
са цена ниже јер су продукциони трошкови данас већи него 
раније. И о тој чињеници требало би водити рачуна кад 
се решава ситуација наше индустрије уља.

Настојања која се воде у најновије време, у погледу 
картелисања индустрије уља у циљу одржавања повољних 
цена, отежана су у првом реду све то нижим ценама ма- 
сти. A смањење консума уља не може спречити никакав 
картел. Ту je могућно једино снижење цене што ради ца- 
ринских мера за сада не иде.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Стројеви 1.841 1.841 1.841 2.357
Благај-на 35 50 101 96
Некретнине 3.652 * 3.652 3.652 3.652
Роба 19.955 21.640 21.848 16.518
Инвентар 68 143 143 143
Пасива
Главница 2.750 2.750 2.750 2,750
Резерва 275 325 375 475
Амортизација 742 892 1.142 1.192
Салдо кред. и дебит. 20.052 21.554 20.797 15.375
Акцепти 1.000 1.000 1.500 2.500
Добитак 601 705 557 460
Укупно 25.552 27.327 27.222 22.803

Непокретности су билансиране уз исти износ већ не- 
колико година. Стројеви су порасли за пола милиона ди- 
нара. Инвестиције износе укупно 6 милиона динара. Од- 
бивши амортизацију остаје 5 милиона динара. Међутим це- 
на земљишта на коме се налази творница, будући да je 
већ у рејрну интензивније грађевне делатности, вреди не- 
колико пута више. Властита сретства износе нешто преко
5 милиона динара, или мање него што су инвестиције.

Роба je опала за 5 милиона динара што je у вези са 
приликама у индустрији уља. Код других позиција биланце 
нема промена осим код салда повериоца и дужника о чему 
je већ било говора.

Добитак je и прошле године био имањи него претход- 
не. Тиме се најбоље оповргава тврдња да индустрија уља 
иде одлично и да je оиа у стању да поднаша знатне царил- 
ске фискалне терете.



А Н А Л И З ^  S IIJfšiÜ 13ii
к  ц Н а р о д н о н !  B m r a t r r a i b f 1 *

ГОДИНА Ш  БЕ О ГРА Д  30, M A J 1931» Б РО Ј 22

Садржај:

Deutsche Bank und Diskonto-Gesellschaft — Berlin 
Société Générale de Belgique — Bruxelles 
Wiener Bank-Verein — Wien 
Ошпте југословенско банкарско друштво — Београд-Загреб 
Друштво за електротехнику и фабрика кабела a. д. — Загреб

DEUTSCHE BANK und DISKONTO-GESELLSCHAFT — 
BERLIN.

Grandiozno je bilo razviće nemačkog bankarstva pre rata. 
Nemačka je izmislila sistem koncentracije i fuzioniranja bankar
stva t. j. sistem koncentracije kapitala i koncentracije posla. 
Danas se koncentracija sm atra kao jedno od najboljih sretstava 
racionalizacije u bankarstvu, — u pogledu smanjenja troškova. 
To je bilo važno i kod koncentracije pre rata, ali se ne bi moglo 
reći da je to bio glavni motiv tako razvijene koncentracije u 
bankarstvu u Nemačkoj, na koju je prvi upozorio senior ne- 
mačkih direktora banaka profesor dr. Riser u svojoj knjizi, 
koja je svojedobno čitana u ćelom civilizovanom svetu sa mno
go pažnje pod naslovom „Težnja za koncentracijom u nema- 
čkom bankarstvu”. Bilo je mnogo više psihološkog nego eko
nomskog u koncentraciji nemačkog bankarstva; to je bio više 
odjek onog silnog poleta nemačke narodne privrede i ekspanzije 
preko granice. Nemačka se .industrija naročito razvijala neve-. 
rovatnim tempom pre rata u vidu gigantskih poduzeća. Saob- 
razno tom i nemačko bankarstvo je težilo za grandioznom kon
centracijom kapitala. Tako je pre rata Dojče bank bila jedna 
od najvećih banaka u svetu.

Koncentracija se sastojala u tome da se šest velikih ba
naka u Berlinu fuzioniralo postepeno sa pojedinim bankama u 
celoj Nemačkoj i pretvaralo ih u svoje filijale i ekspoziture. 
Na taj način je stalno bio u porastu kapital kojim su radile po
jedine od tih banaka i s druge strane sve veći broj filijala i ekspo
zitura i sve veća poslovna mreža rasprostrta preko cele zemlje. 
Cela zemlja bila je podeljena u šest bankarskih sfera interesa, 
među kojima nije bilo nikakva dodira samo u toliko u koliko su 
direkcije sarađivale na pojedinim finansijskim i industrijskim 
velikim poslovima a specijalno konzorcijalnim. Može se reći da 
je bila čak i suviše jaka konkurencija među njima jer je posled
njih godina u oči rata stvaranje ekspozitura bilo prešlo svaku 
meru. Ipak se ni na račun gubitka i dobitka a ni inače nije' 
osetila nikakva inflacija bankarskih poduzeća u Nemačkoj zbog 
toga što je Nemačka kao što rekosmo pre rata bila u najve
ćem poletu.

Rekosmo da je šest banaka podelilo celokupan bankar
ski posao u Nemačkoj, putem fuzioniranja. Ali niko nikad nije 
mogao da pomisli da će ikad doći do toga da se fuzioniraju ovi 
veliki konsemi među sobom. To je izgledalo čak i besmisleno.
I što je pre rata  izgledalo apsurdno i nemoguće to je posle rata 
ostvareno. Pre rata se znalo za pojedine bankarske konserne, 
Dojče bank, Dresdener bank, Darm šteter bank, Nacionalbank fir 
Dojčland. Posle rata fuzionirale su se prvo Nacionalbank fir 
Dojčland i Darmšteter bank. Prilike u Nemačkoj bile su takve 
da se moralo pristupiti toj meri baš iz razloga koji je upravo

bio najvažniji za fuzioniranje, na ime da se na taj način izvedu 
što veće uštede. Isključivo u cilju postizavanja uštede odnosno 
racionaliziranja nemačke bankarske službe došla je do tih veli
kih fuzioniranja.

Kad čovek razgleda završne račune berlinskih banaka za 
poslednje dve godine, i ako ne bi znao o kome se zavodu radi, 
rekao bi da je to izveštaj jedne jugoslovenske banke. Privredna 
depresija u Nemačkoj nije nikakva basna, jer to do očiglednosti 
pokazuju završni računi industrijskih, trgovačkih i bankarskih 
poduzeća. To isto potvrđuje i bilans najveće nemačke banke, 
koji ovde analiziramo.

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1928. 1929. 1930.

Deutsche
Bank

Diskonto- posle 
Gesellschaft 
u milionima maraka

fuzije

Blagajna 95.87 86.89 193.01 208.51
Nostropotraživanja 241.19 180.40 431.92 321.70
Menice 672.47 524.60 1249.89 938.72
Report-Lombard 157.54 122.60 152.41 90.05
Avansi na robu 317.36 294.38 699.97 699.37
Hartije od vrednosti 35.00 17.29 78.66 5.00
Konzorcijalni poslovi 38.00 40.35 73.56 75.00
Stalna učešća 25.87 37.86 35.01 37.50
Dužnici 1186.04 721.90 2403.00 2292.82
Avansi u dolarima 104.45 — • 104.45 104.45
Zgrade 42.05 43.03 99.37 93.50
Ostale nepokretnosti 2.05 5.74 12.53 12.00

Pasiva
Glavnica 150.00 135.00 285.00 250.00
Rezerve 90.00 66.50 160.00 160.00
Kreditori 2453.89 1767.57 4728.64 4136.73’
Akcepti 104.84 88.45 213.16 245.36
Dolarski zajam 105.00 — 105.00 105.00
Garancije i t. d. 192.85 77.88 353.10 331.48
Suma bilanse 2919.29 2075.55 5533.83 4923.63

Račun gubitka I dobitka
Prihodi

Kamata 50.00 38.14 101.76 88.17
Provizije 72.06 39.29 119.89 115.83
Kuponi 0.75 — 1.89 1.59
Hartije od vrednosti 1.50 — — —
Konzorcialni poslovi 1.50 5.38 — —
Učešća 2.28 2.75 5.59 2.08
Zbir prihoda 128.09 85.57 229.14 207.67
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Rashodi

Troškovi 82.14 59.33 155.94 134.39
Porezi 13.74 10.85 24.89 18.20
Za dobrotvorne ciljeve 8.02 ■—- 15.17 15.91
Otpisi 0.32 — 0.98 0.34
Dobit bez prenosa 23.87 15.38 32.15 17.49
Dividenda 15.00 13.500 28.500 17.100
Dividenda u % 10% 10% 10% 6%

Njegova glavna karakteristika je opadanje obrta; od 19 
milijardi dinara okruglo u januaru 1930. godine pao je na 13,5 
milijardi u novembru i 16,6 u decembru iste godine. Istina broj 
računa po knjigama porastao je od 800 hiljada od 1929. god. 
na 837 hiljada. Ali je broj mrtvih računa t. j. računa po kojima 
se novac nalazi na štednju porastao je od 80 hiljada na 137 
hiljada, dok je broj računa po kojima se vrši poslovni obrt pdo 
za 20 hiljada.

Još tipičnija je tranzakcija koju je izvela uprava bančina 
u toku 1930. godine. Glavnica bančina iznosi 285 miliona ma
raka, a rezerve 160 miliona. U toku 1930. godine pojavila se 
jedna veća količina njezinih akcija na tržištu i kad je uprava 
istraživanjem utvrdila da su to akcije lica koja su dugo godina 
bila akcronari i koji su iz velikih ekonomskih poremećaja bili 
primorani da 'h bace na tržište, odlučila se da interveniše. Na 
taj način je uprava kupila za račun bančin (što kod nas u opšte 
po zakonu ne bi moglo da bude) 35 miliona maraka svojih ak
cija prosečno po 1151/;,, a u bilansu ih iskazuje u aktivi po no
minalnom iznosu. Uprava čeka da vidi kako će se razvijati po
slovi u 1931. godini pa onda da iznese pitanje pred zbor akcio- 
nara t. j. da se akcije ponova prodadu ili da se definitivno 
unište i da se time smanji kapital od 285 na 250 miliona maraka. 
Za akcionare je to svakako povoljna stvar, jer bi bio povoljniji 
odnos između rezerve i glavnice. Ali je svakako simptomatično 
da jedna banka koja je bila prestavnik bučnog povećavanja 
kapitala na razne načine pre rata danas dolazi u položaj da ] 
smanjuje kapital pošto se poslovni volumen smanjuje i zbog { 
toga je sve manji kapital potreban.

Dalja karakteristična pojava u toku 1930. godine je 
ogromno opadanje dugovanja po tekućem računu. Pad iznosi 
615 miliona maraka. To srozavanje došlo je pred kraj septembra 
pr. god. posle izvršenih parlamentarnih izbora. Od 615 miliona 
maraka 200 miliona je svojina stranaca, koji su imali svoja po
traživanja u Nemačkoj, a ostatak domorodaca. Visoka kamatna 
stopa u Nemačkoj privlačila je stalno strane kapitale u velikom 
obimu. Neverovatna je činjenica da je u 1929. godini stranog 
kapitala po tekućem računu bilo deponovano kod Dojče bank i 
Diskontogezelšaft 371/„%  od sviju dugovanja po tekućem ra
čunu. Ta je suma pala na 24У.,%, od čega 8,30% u markama, 
a 16,20% u stranoj valuti. Ali pri tome se ne računaju krediti 
koji su pojedine mušterije Dojče bank n Diskontogezelšaft po
vukli iz inostranstva na osnovu njihovih akcepata. Mi ne znamo 
koliki je taj iznos ali u svakom slučaju je najmanje */ celo
kupnog kapitala bančinog (izuzevši glavnicu) inostranoga po
rekla. Repor u novembru koji je u 1929. godini opao za pola, 
u 1930. godini je pao za daljih 40%. Dokaz da je berzanski 
posao naglo opadao kao i opšte trgovina hartijama od vred
nosti.

Dojče bank i Diskontogezelšaft rade sa obrtnim kapita
lom od okruglo 5 milijardi maraka odnosno 67 milijardi dinara. 
To je tri i po puta više nego ukupan bankarski kapital Jugo
slavije.

Najveći deo tog kapitala t. j. 2.300 miliona dinara ulo
ženo je u hartije i tekuće račune, od čega 51,30% pokriveno: 
22У 2% hartijama od vrednosti, kojima se trguje na berzi, 
51.30% raznim sekuritetom i 26.20%, nepokriveno. Menični port
felj iznosi 938 miliona maraka, od čega je 765 miliona menica, 
a  173 miliona su blagajnički zapisi Rajha i pojedinih država. 
Kasa iznosi 208 miliona maraka, 321 milion maraka su potraži
vanja od banaka. Repor i lombard iznose svega 90 miliona

! maraka, a dokumentovani krediti veliku cifru od okruglo 700 
miliona maraka. Sopstvene hartije iznose malu cifru od 162 mil. 
maraka, od čega je 50 mil. berzanskih papira i 75 mil. su kon- 
zorcijalni poslovi, a 37 miliona su učešća kod banaka i bankar
skih kuća. Nepokretnost je iskazana sa 93 miliona (odnosno
1.300 mil. dinara).

Teško je voditi tako ogromnu banku u doba kad s£ ce- 
lokupna svetska i narodna privreda nalaze u velikoj depresiji. 
Smanjuju se prihodi pojedinih poduzeća, kod kojih se učestvuje 
sa kapitalom, a čije se akcije imaju u portfelju s jedne strane 
i pogoršava se situacija pojedinih komitenata, koji su kroz ne
koliko decenija bili prvoklasnoga boniteta. Uprava Dojče bank 
i Diskontogezelšaft je svesna ogromne odgovornosti koju ima 
pod ovakvim prilikama i ona je dala dokaza da dovoljno vodi 
računa o rđavoj konjunkturi. Teško je znati koliko je svega ot
pisano u toku i na kraj godine, ali nije nemogućno da otpisi 
po raznim pozicijama idu preko pola milijarde dinara. Otpis na 
akcijama prema izveštaju upravnog odbora iznosi 5 miliona 
maraka, na hartijama od vrednosti 6 miliona maraka, na kon- 
zorcijalnim poslovima 15 miliona maraka i t. d. To je samo 
jedan deo otpisa koji se može da vidi iz godišnjih izveštaja i 
završnih računa, a on je svakako mnogo veći.

Kako je delikatan položaj jedne velebanke u Nemačkoj 
koja mnogo polaže na svoj kredit na strani, pokazuje ovaj pri
mer. Kao što se iz lanske analize bilansa zna u izveštaju svome 
za 1929. godinu uprava banke je saopštila akcionarima da je 
„akcionarsko društvo za trgovinu na istoku” pretrpelo nesraz* 
merno velike gubitke, koji su se morali otpisati. Otpisano je 
118V3 miliona maraka u 1929. godini. U ovoj godini međutim 
izlazi uprava ponova sa predlogom da se odobri nov otpis od 
171/ 4 miliona maraka sa izjavama, koje su izazvale senzaciju 
u celoj javnosti. Uprava veli da je ona bila u stvari mnogo 
manje angažovana u tome društvu, za koje se smatrala da su 
svih 100% akcija u njezinim rukama. Na protiv ona je u toku 
godina uspela da rasproda akcije strancima, naročito Engle
zima, tako da je njoj ostalo u rukama svega 20% od sviju ak
cija. Da je uprava dopustila društvu da ode pod stečaj, onda bi 
gubitci bančini bili mnogo manji, pošto bi jedan veliki deo mo
rali da podnesu stranci i akcionari. Međutim banka to nije 
smela da dopusti iz obzira na kredit Nemačke na strani. Zbog 
toga je ove godine primila na sebe nov gubitak od 17У4 mi
liona maraka.

Zar se onda treba čuditi, što je Austriska Republika pri
mila na sebe 400 miliona din. gubitka kod Kreditanstalta?

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE, 
BRUXELLES

Prilikom zakonske stabilizacije belgijskog franka vlada je 
imala nespretnu ideju da napusti naziv franak i da novu nov
čanu jedinicu nazove imenom „belga”. Tu se nije dovoljno vo
dilo računa o monetarnoj psihologiji, čemu ni nauka nije obra

ća la  dovoljno pažnje. I zbog toga imamo danas pojavu da je 
celokupan poslovni svet u Belgiji napustio potpuno belgu i 
računa samo sa frankom. Tog smo se pojava setili držeći pred 
sobom završne račune Société Génerale de Belgique, čiji je ce
lokupan izveštaj izražen u francima.

Iz prošle analize bilansa ovoga društva znamo da je ono 
najstarija banka na evropskom kontinentu: osnovana 1822. go
dine: napunila je 108. godinu sa 1930. godinom.

U svakoj istoriji evropskog bankarstva naćićemo poziv 
na ovu kreditnu instituciju, pošto je njezina istorija tipična za 
periodu u prvoj polovini 18. veka.

Nesrazmerno je manji obrtni kapital sa kojim radi ovo 
staro društvo no onaj Dojče bank i Diskontogezelšaft. Njen 
ukupan obrtni kapital iznosi 6,73 milijarde belgijskih franaka, 
odnosno okruglo 10 milijardi dinara. Dakle više no šest puta 
je manji.

Inače u strukturi bilansa pokazuje ovaj zavod veliku slič
nost sa Dojče bank i Diskontogezelšaft, naročito je interesantno
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istaći da Société Générale ima sopstvenih hartija od vrednosti 
od prilike dve milijarde dinara, dok Dojče bank i Diskontoge- 
zelšaft imaju svega I1/ ,  milijardu. Obe su banke zasnovane na 
t. zv. mešovitom bankarskom sistemu; to znači da obe vrše 
finansiranja i da osnivaju nova poduzeća industrijska, trgovačka
i saobraćajna i finansiraju ih. U stvari je Société Générale mati 
mešovitog sistema. Istina ne programatski već samom evoluci
jom. U stvari je Société Générale jedna banka i jedno vrlo ve
liko holding društvo, jer ono ima u svom portfelju akcija 222 
poduzeća rasturenih po celome svetu, od čega je: železnica i 
tram vaja 13 poduzeća, rudnici uglja 7, metalurgija 30, električna 
poduzeća 24, staklena industrija 7, hemijska industrija 12, tek
stilna 3, brodarstvo 11, razna industrija 20, i banke i novčane 
ustanove 26 i najzad razna kolonijalna poduzeća 69, svega 222 
poduzeća. To su najraznovrsnija poduzeća koja su osnivana u 
toku stogodišnjeg rada Sociétét Générale, čije je akcije većim 
ili manjim delom sačuvala, koje ona kontroliše i koje ona kre
ditira i od čijeg ishoda stvari zavisi i rezultat njezinog rada. 
Zbog toga je godišnji izveštaj Société Générale debela knjiga, 
format oktava, sa 120 i nekoliko strana, od čega najveći deo 
sadrži kratak izveštaj o radu tih poduzeća u 1930. godini. Od 
26 banaka i novčanih ustanova, čije akcije ima ona u .svom 
portfelju i koje kontrolira, nalaze se Banque Belge pour l’Etran- 
ger i Wiener Bankverein, dve banke koje su glavni akcionari 
Opšteg jugoslov. bankarskog društva. Interesantno je da ima 
vrlo veliki paket akcija Banke za međunarodne obračune u Ba- 
zelu i što je najinteresantnije veliki paket akcija Banque de 
l’Union Parisienne, banke sa kojom je naša vlada zaključila sta- 
bilizacioni zajam.

Société Générale je prošla kroz vrlo teške situacije za 
vreme dok je Belgija prolazila kroz valutnu krizu.

1924. godine ukupna tuđa sretstva iznosila su svega 1260 
miliona franaka, dok su se 1930. godine popela na 4.300 miliona 
franaka. 1926. godine počinje nov polet društva, posle svršene 
stabilizacije; sve pozicije ravnomerno rastu. Uprava društva je 
sačuvala istu poslovnu strukturu kao i pre rata. U istoj meri 
porasla su njena tri glavna posla, a to su tekući računi, menični 
portfelj i akcije raznih društava. Prva i druga porasle su za 
300% u 1925. godini, a treća za 250%. Na suprot tome opao je 
znatno portfelj javnopravnih hartija od vrednosti, koji je iz
nosio 1921. godine 232 miliona, pa je za vreme krize 1923. i 
1924. godine dostigao vrhunac od 427 miliona, zatim je opadao 
tako da je 1929. godine iznosio svega 6 miliona dinara, a 1930. 
godine se popeo na 45 miliona dinara.

Mi smo u početku napomenuli da društvo ima raznih 
hartija u portfelju u iznosu od 2 milijarde dinara. To je među
tim kao što smo u analizi prošle godine kazali, jedna potpuno 
fantastična cifra, koja sa stvarnošću nema nikakve veze.

Društvo ima praksu da svake godine svodi na nominalnu 
vrednost sve papire, koje je u toj godini kupilo. Tako na primer 
je u prošloj godini otpisano 18,3 miliona franaka od ukupne do
biti sa napomenom da je to učinjeno zato da bi se sve hartije 
kupljene u toku godine svele na nominalnu vrednost, zatim da 
se amortiziraju premije, koje su bile date prilikom preuzimanja 
novih kola akcija pojedinih akcionarskih društava.

Čista dobit iznosi 257 miliona odnosno 250,7%, od čega 
se 200 miliona odnosno 20% daje na ime dividende, a ostatak 
se deli na razne fondove. Ukupna tantijema iznosi samo 4,8 
miliona franaka.

WIENER BANK VEREIN — WIEN.

Кад смо прошле године анализирали биланс Винер- 
Санкферајна ми смо истакли да je од великог броја пред- 
ратних бечких великих банака, које су уживале велики кре- 
дит у земљи и на страни, остало на крају 1929. године само 
три и то: Винербанкферајн, Кредитаншталт и Нидерестерај-

зи у стадијуму санирања a његова je санација ван сваке сум- 
ње) пошто je Нидер естрајхише дисконт гезелшафт постала 
једаи електричан холдинг т. ј. тежиште своје делатности 
преноси све више од банкарства на електричну индустрију.

Пре рата je Банкферајн сматран за једну од најагил- 
нијих бечких банака. Његова експанзија пословна и у по- 
гледу територијалном била je беопримерна. Његови члано- 
нови Управног одбора били су истовремеио чланови мно- 
гсбројних управних одбора баикарских и индустријских no- 
дузећа у целој средњој Европи. Њихова се сфера интереса 
простирала од Русије до Белгије. Тако територијално раз- 
гранат посао5 no себи се разуме, да je морао доћи у поте- 
шкоће услед распада аустроугарске монархије и природне 
тежше за национализирањем појединих подузећа у држава- 
ма наследницама као и у осталим државама. Али je Винер- 
банкферајн успео, у пркос свему томе; да сачува своје ик- 
гересе и ангажмане у великом броју сада страних подузећа, 
која су некада била на територији аустро-угарске монархије. 
У место филијала изникле су самосталне банке у којима je 
Банкферајн јако заинтересован као што су Бемише Унион- 
банк, Опште пољско банкарско друштво и Опште Југосло- 
аенско банкарско друштво. Код нас je поред тога заинтере- 
сован Банк-ферајн у акционарској пивари у Сарајеву, Зе- 
лаљској банци за Босну и Херцеговину, у дрварском поду- 

зећу .„Славекс” , у акционарском друштву за кабеле и елак- 
тротехничку опрему и т. д.

Скоро 70 подузећа са најразноврснијим циљевима, no- 
чевши од обичних банкарских na до тешке металургијске ин- 
1устрије, као што рекоомо, у разним земљама спадају у 
сферу Винербанкферајна и под његовом су контролом 
лотпуно или конзорционално. To су већи или мањи пакети 
акција али њихову укугану вредност исказује Винербанкфе- 
рајн у свом билансу за 1930. годину само са.9^52 милиона 
тилинга. To je толико мала сума да вероватно 2—3 поду- 
зећа од ових 70 исцрпљују цео тај износ. Зиачи да Винер- 
банкферајн још данас успева да свој портфељ хартија од 
вредности држи на једној висини, која je несразмерно нижа 
од тржишне вредности. У томе се крије велика резерва и 
то представља огроман финансиски потенцијал Банкферајна 
и његову велику снагу. Кад се скоро 70 радних подузећа 
исказују no хњигама са искључиво нешто преко 9 мили- 
оиа шилинга^ a кад има појединих подузећа код којш: je ан- 
гажован Банкферајн путем акција са може бити 40—50 ми-/ 
лкона динара, оида je сасвим појамно да и криза појединих 
подузећа, која може да настуои и евентуални губитцр!, увек 
ct.‘ у неколико' пута смањују у билансу Банкферајна. To 
значи, да једно подузеће, чије акције има Банкферајн за 40 
милиоиа динара, a које он књижи за 4—-5 милиона динсра, 
ако би дотично претрпело губитке од 50 милиона динара, 
Ванкферајн не би изгубио према свом билансу л књигама 
више од 3—4 милиона динара.

И Винербаикферајн je морао проћи кроз тешке дане, 
Прва криза кроз коју су прошле све бечке банке и којој je 
подлегло више од половину банака била je криза илфлације. 
Банкферајн je умео велики део капитала да спасе путем 
тезаурирања девиза. Друга криза дошла je после дефлације, 
која je доиела стагнацију и рестрикцију посла и тешкоћу у 
појединим, нарочито у индустријеким подузећима. која су 
била упућена на извоз. Банкферајн je био у том погледу при- 
лпчно срећан, јер колико нам je позиато; у његоаим се хар- 
тијама не налази ни једно подузеће које би било у веома те- 
шком положају. Али je дефлациона криза нарочато uum o 
одјекнула на тржишту капитала, на каматној стопи. Насталд 
јс једна нечувена оскудица на тржишту капитала 1923. io-< 
диме после извршене дефлације.

хише есконтгезелшафт Данас би се могло рећи, да je остао
Каматаа стопа отишла je била у вртоглаву висину 

чак je и новчанична банка попела своју каматну стопу на
у главном Винербанкферајн, пошто се Кредитаншталт нала-( ! 15% a као природна последица био поремећај a на тржи-
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шту капитала. Ни једна земља није доживела толики сло.м 
на ефектној берзи као што je то било са Аус.тријом. После 
једног колосалног полета курсева у 1922. години под при- 
тиском инфлације настало je систематско падање курсева 
прво услед дефлације a доцније услед погоршања прч-федне 
коњунктуре. Банкферајн je ову ситуацију пребродио веома 
лако због тога што je имао присебности, да се одлучи на 
то, да их основа промени свој однос према иностранству: 
док je npe он био тај, који je финансирао инострана поау- 
зећа, патроиизирао и контролисао, сад се одлучио да сам 
прими помоћ na и контролу страних банака. Тиме je било 
омогућено Банкферајну npe свега да прими са тржишта с ne 
своје акције, које су услед пертурбације тржишта капитала 
биле бачене на тржиште и тиме почеле да притискају чурс, 
и друго? да нађе конзорцијум, који he примити емисију :io- 
вих акција5 које су биле потребне да се колико толико поја- 
чају сопствена сретства према страним. Накратко Банкфе- 
рајн je прво пришао једној американској групи, која му ie у 
даном моменту лепо помогла, затим се дефинигивно насло- 
нио на Сосиете женерал де белжик у Брислу, која je већ и 
npe рата била заинтересована у њему, сад пак у много ве- 
hoj мери. Пре 2 године добио je много већу подршку у Дојче 
банк унд дисконтогезелшафт. У управном одбору Винер- 
банкферајна седе данас два члана управног одбора Соси- 
ете женерал де белжик, два представника Дојчебанк унд дис- 
контогезелшафт, Берлин и два прететавника Банк комерси- 
јал де бал. Тако je и у структури управног одбора Винер- 
баикферајна дошло до изражаја његов међународни карак- 
тер. Kao што рекосмо, само je на тај начин могла једна бечка 
банка да преброди све кризе, кроз које je прошла аустријска 
народна привреда и да сачува свој међународн« положај.

Билансна сума Винербанкферајна, пала je иа крају 
1930. године према 1929. за пуна 2 милиона шилинга. Сума 
није велика, она je више симптоматична, ona само показује 
да прилике у земљи нису нормалне_ јер je нормалноЈ да се 
банкарски посао код једне старе банке са извесним годиш- 
њим коефицијентом повећава. Опала су два најрегуларнија 
банкарск посла: менични портфељ од 84,69 на 83,93 мил. шил.
ii дужници од 353,37 н а 346,61 милона шил. Скок имамо 
код ковзорцијалних рачуна од 40,83 на 46,26 милиона ши- 
линга. To није случајно већ последица развића аусггријске 
привреде у току 1930. године. Услед пословне депресије је- 
дан део пословног капитала, који je дотле био запослен у 
нроизводњи, постао je слободаи и тиме се осетила већа обил- 
•iiocT на тржишту капитала. С друге стране осећао се при- 
лив капитала са стране ;тако, да je у току 1930. год. тржи- 
ште капитала у Аустрији релативно јако оживело. Каматна 
стопа код банака je знатно опала. To je дало маха, да се 
понова оживи емисиони посао; који се тако рећи 8 година 
био потпуно заледио.

У пасиви повериоци су опали за скоро 10 милиона 
шилинга али су се за то повећали улози на штедњу за 9 ми- 
лиона шилинга.

Бруто добит je изнела 25 милиона шилинга од чега 
грошкови износе 22 милиона a чиста добит 2;94 милиола 
( јилинга. Узгред буди речено порез износи 3,17 мил. аш- 
линга, дакле много више него чиста добит. Учешће трошко- 
ла у целокупној добити износило je у години 1930. 88.5% 
•;ок je у 1929. било 78,72. Постигнуто je релативно смање- 
ље трошкова. И 1930. год. подељена дивиденда износила 5% 
као и у 1929. док je у 1928. била 7.1/2% a у 1927. 9%. Банк- 
ферајн je без устезања саображавао чисту добит фактич- 
:им резултатима пословања.

Актива 1927. 1928. 1929. 1930. Банкферајн има 1441 чиновника од чега je 1110 у Бе-
чу, 145 у аустријским фили]алама и 186 у филијалама у »но-у милионима аустр. шилинга странству. Он има 51 депозитну касу од чега 35 у Бечу, 10

Благајна 16.02 16.94 18.27 18.17 филијала у Аустрији, 3 филијале и 3 депозитне касе у ино-
Менице 98.39 99.56 94.69 83.93 странству.
Дужници 35486 341.72 353.37 346.61
Учешћ. код банака —— 18.35 20.45 20.46 ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A. Д.
Харт. од вредности 7.55 8.04 9.04 9.52 БЕОГРАД—ЗАГРЕБ.
Конзорцијал_ рачуни 33.69 34.38 40.83 46.12
Непсјкретности 9.53 7.94 7.82 7.68 Рачун изравнања.

Пасива Актива 1928. 1929. 1930.

Главница 55.00 55.00 55.00 55.00 у хиљадама динара
Резерве 26.43 27.03 27.53 27.53 1отовина 29.866 35.710 16.231
Улози 59 29 72.98 71.41 80.03 Есконтоване менице 23.103 27.929 45.560
Повериоци 372.38 365.84 376.84 366.24 Дужници 344.874 389.600 362.999
Фонд осигурања 0.50 0.50 0.50 0.50 Држав. харт. од вредн. 5.307 15.173 17.537
Дивид. неисшаћ. 0.26 0.33 0.19 0.2Q Приват. харт. од вредн. 6.022 14.150 4.447
Збир билансе 520.04 526.92 534.48 532.48 Непокретности 12.505 12.505 12.500

Рачун губитка и добитка Дужн. за издана гарант. 
писма и т. д. 76.132 106.926 81.688

Приходи
Камата 12 99 12.64 12.80 13.16 Пасива
Харт. од вредн. 2.89 1.96 0.83 0.19 Главница 100.000 100.000 100.000
Девизе 2.85 2.73 2.40 2.25 Фондови 25.000 25.206 27.512
Провизије 10.33 9.29 8.32 7.96 Улози no књижицама 80.994 105.441 120.635
Конзорциокални посл. 2.92 2.81 1.32 1.25 Улози no тек. рачунима 210.612 27.634 42.458

Повериоци ------ 226.232 165.142
Расходи Гарантна писма и т. д. 76.132 106.858 81.688
Плате 15.78 15.16 14.29 13.08 Транзиторни рачуни 953 516 437
Трошкови 3.59 3.35 3.35 3.31 Пренос добитка из ран. год. ------ 3.914 2.067
Пенз. благај. 1.84 1.88 1.88 2.40 Чиста добит у тек. години 4.120 6.124 1.122
Отписи од непокр. 0.11 0.12 0.12 0.12 Збир активе или пасиве 497.812 901.927 540.973
Порези 4.72 3.97 3.28 3.16

Збир расх. или прих, 26.04 24.49 22.92 25.03 *) За 1929. годи-ну, биланс je анализиран у додатку
Добит без прен. 5.93 4.94 2.75 2.94 ..Народног Благостања“ од 17. маја 1930. године, број 20.
Дивид. у процент. 9% 7.5% 5.% . 5.% страна 92.
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Рачун губитка и добигка
Расходи 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Камати 16.389 16.296 15.424
Управни трошкови 15.344 16.855 17.283
Порези — — 1.609 2.509
Ненаплатива потражнвшва 500 254 3.900
Добит 4.120 10.038 3.189
Приходи
Пренос добити из ран. година ------ 3.914 2.067
Камати 27.475 30.086 28.990
Провизија и разни приходи 8.272 10.397 10.699
Приход од иепокретности 602 655 550
Вруто приходи 36.353 45.052 42.306

Довољан je једа« поглед на горњу таблицу, na да се
види како je загребачка филијала Винер банкферајна, која 
je у току 1928. год. претворена у Опште Јутосл. банкарско 
друштво, сјајно вођена. Ono од чега су највише па-тиле наше 
велебанке нарочито у подручју крунеког важења то je био нер- 
возни и неумерени оснивачки полет. За време кратке ин- 
флационе периоде нагомилале су оне акције многобројних 
подузећа, од којих се један део после дефлације показао 
неспособним за живот, a један део je једва животарио. Тим 
путем није ишла загребачка филијала Винер банкферајна. 
У оној години кад je извршено претварање показује Опште 
Југословенско банкарско друштво у свом билансу укупан из- 
нос приватних хартија од вредности од свега 6 милиома дин. 
Ta сума je знатно. повећана у 1929 години (14,1 милион ди- 
нара), a у 1930. год. спуштена понова на 4,44 милиоиа. Може 
се рећи да je зЗгребачка филијала Винер баикферајна имала 
акције свега двају подузећа у Југославији, једног дрварског 
и једне папирне индустрије. Последње je отуђено у току 
1930. године, услед чега се при крају те године показује зна- 
тно смањење.

Седиштс послова загребачке филијале Винер банкфе- 
рајна падало je на активне текуће рачуне. Међ њима je било 
комитената који су повлачили no неколико десетина мили- 
она динара; али су контокорентна потраживања била прве 
класе. Kao најбољи доказ за то служи чињеница, да je Опште 
Југословенско банкарско друштво при најригурознијој оцени 
целокупне активе отписало од 1928. године само 500 хиља- 
да динара, a 1929. године 254 хиљаде динара. Држимо да нам 
се неће пребацити прмстрасност, кад тврдимо да je ова бан- 
ка била сјајно вођена. Иста je дирекција na се с правом мо- 
же очекивати исти резултат и код Општег Југословенског 
банкарског друштва. Ha први поглед изгледа да нас биланс 
п,егов за 1930. годину демантује, јер из њега видимо да от- 
писи износе 3,90 милиона динара и да je остагак чисте до- 
бити, заједно са преносом из 1930. године, у укупном износ> 
од 3,1 милион динара пренесен на нов рачун, и да су акцио- 
нарј ове године стали без дивиденде. Ко подели пословном 
свету скоро пола милијарде динара, тај мора имати и губи- 
така, нарочито кад целокугша народна привреда уђе у де- 
пресију. Ми не можемо наравно знати на каквим je рачуни- 
ма извршеи овај отпис, и за какве je циљеве резервисана у- 
купна чиста добит. Али зато држимо да нећемо учинити ни- 
какву индискрецију. кад истакнемо, да je Опште Југосло- 
венско банкарско друштво у току 1930. годиве доживело од 
једног свог већег комитента једно изненађење, које no прич-> 
ципима «ривичног права у целом свету претставља један 
дисквалифицирајући деликг. Данас то припада прошлоста 
пословног живота^ да пословни човек, који дугује5 главпи 
свој пословни објекат и своју имовинску супстанцу кришом 
пренесе на друго лице. Да није то био усамљен случај, дога- 
ђај би бацио рђаву светлост на пословни морал код нас. 
Очекујући да се правда изврши према кривцима ми се нада- 
мо да he цео пословни свет наш према учиниоцима тога дела 
заузети лично и пословно становиште како налажу елемеп-

тарна правила пословне етике. Таква изиенађења може да 
доживи и најопрезнији управљач једног банкарског по- 
дузећа.

Опште Југословенско банкарско друштво смањило je 
волумен својих послова у току 1930 године, што показује 
пад укупне билансне суме од 602 милиона на 541 милион 
динара. A укупна средства су пала од 595 на 459 милиона 
динара. Мањак долази искључиво од ставке повсриоца и из- 
нсси 61 милион динара. Банка je чинила мању употребу од 
кредита који je уживала код својих богатих рођака на стра- 
ни, које због смањења волумена послова, a које због по- 
већања сретстава no рачунима улога на штедњу. Улози no 
књижицама порасли су за скоро 15 милиона динара, a они 
no текућим рачуиима такође за 15 милиона. Опште Југосло- 
венско банкарско друштво има у пасиви структуру сличну 
оној у активи: она није депозитни завод ситних штедиша, 
већ великих капиталиста. A ти су пак много критичнији у 
оцени својих дужника, што je природно, јер улажу много 
веће износе. Пораст тих позиција je доказ како чврсто стоји 
кредит Општег Југословенског банкарског друштва. Менич- 
ни портфељ je порастао за 17;5 милиона динара. Редукција 
послова огледа се нарочито код активних текућих рачунд 
који су спали за 27,4 милиоиа динара и код приватних хар- 
тпја од вредности где пад иЗпоси 10 милиона дииара. Најзад 
и благајна се зиатно смањила (од 35 7 на 16 мил. динара).

Државне хартије од вредности скочиле су од 5,3 мили- 
она динара 1928. године на 15,1 милиона 1929. године и 17,5 
милиона' 1930. године. Опште Југословенсжо банкарско дру- 
штво чинило je обилну употребу од могућности набавке до- 
ларских папира и велики део сретстава резервног фонда уло- 
жило у љих.

Главни извор прихода чине камате које су 1930. го- 
дине за један милион мање него у 1929. годиии (29 милиона 
динара). Провизија je чак за пеколико стотина хиљада већа 
но у 1929. години. Пасивиа камата je нешто опала. Управни 
су трошкови скочили за 1 гјг милион динара, a порезе такође 
за 1 милион.

Данас има Опште Југословенско банкарско. друштво 
два главна седишта, Загреб и Београд и филијалу у Ноаом 
Саду. Из извештаја са види да иамерава да отвори филијалу 
и у Љубљанп. Тако he ona постепено да приђе систему де- 
централизације поела, који je фамилијаран свима нашим ве- 
лебанкама.

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАВРИКА КАБЕЛА 
A. Д. — ЗАГРЕБ.

Индустрија електротехничких уређаја дотично индус- 
трија кабела код нас je тек у развнтку. За сада имамо само 
две творнице већег обима које израђују те артикле. Једну 
у Новом Саду a другу у Загребу.

Оба та подузећа стоје пред могућношћу интензивног 
развитаа, na чак и у иидустријска подузећа великих димен- 
зија. Потреба на електричном материјалу, марочито кабло- 
вима бива код нас све већа. Ту je са једне стране интензивна 
акција око електрификације земље a са друге стране ради 
се и на изградњи и усавршавању наше телефонске мреже. 
Све то изискује знатне количине кабела и осталог електро- 
техничког материјала. Да и не говоримо о подземним ка- 
бловима чије извођење тражи стотине милиона. Beh само 
уређење постојећих мрежа, да иоле одговарају потреби са- 
обраћаја осигурава. знатно упослење електротехничке ин- 
дустрије. Београд—Загреб спојени су са три вода од којих 
je за употребу привреде и привредника на расположешу 
редовито caiMO један. A било би их потребно барем десет. 
Код нас се на хитни телефонски разговор, за који се плаћа 
трострука такса, мора чекати no неколико сати. Између За- 
греба и Словенпје са једне стране и Војводине ća друге 
стране, телефонски разговори готово су немогући. A пр;н
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вредне везе су такове да би алиментирале и вишеструку 
телефонску везу.

Међутим за нашу, тек у развитку се налазећу електро- 
техничку индустрију постоји знатна опасмост. Наши зва- 
нични кругови упорно траже преференцијал за наш извоз 
житарица. Kao протууслугу водани су дати концесије на ин- 
дустријском пољу. У првом реду код оне индустрије која je 
тек у разввитку. По мишљењу оних кругова који траже 
двоструки преференцијал, требало би потпуно жртвовати и 
нашу електротехничку индустрију, дотично индуегрију ка- 
блова и снабдевање тим артиклима потпуно препустити 
индустрији оне земље која je вољна да нам даде преферен- 
цијал за наше житарице.

Осим у колико интереси народне одбране буду им- 
перативно тражили да се води рачуна и о развитку нацио- 
налне електротехничке индустрије дотично фабрикације 
кабела.

Док се je пред неколико месеци о електрификацији го- 
ворило као о једној идеји, данас се већ приступа њеном из- 
всђењу. Словенија се све више спаја електричним водовима 
виеоке напетости. Електрана Фала повисује своју продук- 
цију и проширује своју мрежу и на териториј савске бано- 
вине. Удружени рудници и талионицеЈ ослоњени на бел- 
гијски капитал опремни су да у најкраћем року подигну 
велику калоричну централу и густом мрежом испрепреду 
читав северни део савске бановине. Чим се доврше прего- 
вори око поделе интересних сфера у савској бановини, ра- 
дови око интензивне електрификације одмах he започети. 
Градња велике централе, базиране на искоришћивању земних 
плинова Бујавице и Голе већ je готова ствар.

Биланса Друштва за електротехнику и фабрике ка- 
бела за последње две године овако изгледа:
Актива: 1929. 1930.

у хиљадама динара
Некретнине 6.001 6.035
Стројеви и уређај 4.935 5.141
Намештај 77 65
Благајна 103 185
Дужници 4.542 6.112
Роба 5.075 4.212
Губитак ранијих годииа 836 24
Пасива:
Главница 1.000 3.000
Фонд амортизације 1.582 2.235
Веровници 18.942 16.416
Добитак 61 152
Укупна биланса 21.586 21.805

Између укуине су.ме билансе • концем 1929. и концем
1930. године нема готово никакве разлике. Међутим ипа« се 
обе билансе битно разликују.

Концем 1928. године код главнице од 1 милиона ди- 
нара исказан je губитак од 836 хиљада динара који je ре- 
зултат слабијег пословања ранијих година. Ако одбијемо 
добитак у 1929. години у износу од 61 хиљада, ипак концем 
године остаје губитак «оји je апсорбирао преко три четвр- 
тине деоничке главнице.

Концем 1930. године ситуација je скроз друга. У првом 
реду елиминиран je велики губитак који je сметао развитку 
и просперитету подузећа na чак и минирао његову ексис- 
тенцију. Дионичка главница, повишена je на 3 милиона ди- 
нара. Према томе, концем 1930. године подузеће има влас- 
титих сретстава за 3 милиона динара док концем 1929. го- 
дине није имало нити четврт милиона.

И-нвестиције износе концем 1930. године Дин. 11,2 ми- 
лиона динара. Фонд амортизације изказан je са 2,2 милиона 
динара. Према томе билансна вредност инвестиција равна je 
9 милиона динара. Властита сретства износе 3 милиона или 
једну трећину. Фабрика за електротехнику и каблове има 
намеру, а«о се повољно реши питање набавке кабела за те- 
лефоне и ако се приступи убрзаној електрификацији земље, 
да подигне нарочиту фабрику кабела. A за то су потребни 
зкатни износи.

У прошлој годи-ни получе« je чисти добитак од 152 
хиљада динара. To je 5%  укамаћење дионичке главнице. 
Међутим повишење главнице проведено je тек под крај го- 
дине. Изгледа no свему да je подузеће пребродило прве по- 
тешкоће и да се налази на путу јачег развитка и већег про- 
сперитета. A ако не буде попуштања код царинских прего- 
вора на штету ове гране наше индустрије, оно he се развити 
у индустрију великих димензија.

У биланси за 1930, годину дужници су према биланси 
за 1929. годину нешто порасли док je роба у опадању. По- 
вериоци су опали за 2,5 милиона динара што je у вези са 
повећањем главнице и отписом губитка ранијих година. Ма- 
тица подузећа има сада према афилијацији мања потражи- 
вања на текућем рачуну a више њених деоница.

Фабрика запослује преко 120 радника.

У управу Друштва за електротехнику и фабрика ка- 
бела a. д. у Загребу се налазе : Проф. Д-р Драгољуб Аран- 
ђеловић, Београд, Д-р Адолф Цувај, Загреб, инж. Божидар 
Рибић, Милутин Божић, Београд, Хуго Челбоден, Будим- 
пешта, Виктор Елк, Београд, Рихард Штерк, Беч, Д-р Жарко 
јакшић_ и генералии директор Хуго Ваинбергер, Загреб.

Ш И Р И Т Б
„НАРОДНО БЛАГОСТАЊ Е“

ФРАНЦУСКО СРПСКА БАНКА ЈЈОМБАРДУЈЕ " н-повОЉниЈИМ
У Б Е О Г Р А Д У  И Њ Е Н Е  Ф И Л И Ј А Л Е  « v i ' U ј >ј г * ж  у с л о в и м а

Д о л а р с к е  7 0/„ О б л к п и ц к је  Д р ж а в н е  Х и п о т е к а р к е  Бажке 1927. год. ( С е л и г м а н  7°/о) 
Долмфске 7 %  и  8 %  О б л в с г а д и је  Д р ж а в н о г  С п о л > н о г  Sajma од 1922 . г о д и н е  ( Б л е р о в *  
r/t ®/e Шшзаат Р а т н е  Ш тете (KAO И СВЕ ОСТАЛЕ ОБЖГАЦИЈЕ КРАЉ. ЈУГОСЛАВИЈЕ)



Société générale de Belgique
Račun izravnanja na dan 31, decembra 1930. god.

A ktiva  Pastira

#• Dinara Dinara
Nepokretnosti i nameštaj 20,000.000,— Glavnica 1.000,000.000,—

Blagajna, Nar. banka i Pošt. šted. 488,744.113.68 Rezerve 766,631.110,—

Hartije od vrednosti 829,002.483.87 Emisijska rezerva 288,000.000,—

Belgijski drž. blag. zapisi 102,500.000,— Sopstvene obligacie 107,213.000,—

Kratkoročna potraživ. kod banaka 1.672,560.906.02 Obligacije industrijske 563.000,—

Razni dužnici 2.107,915.227.06 Obligacije železničke 11,731.000,—

Obveznice , 45,393.500,— Tekući računi bez otkaza 2.574,201.686.88

Akcije privatnih preduzeća 1.097,916.250,— Ulozi na štednju 128,004.703.51

Učešća 385,062.717.76 Tekući računi, kratkoročni 1.638,611.000,—

Razni prenosni računi 3.427,422.342.72 Razni prenosni računi 3.427,422.342,—

Hartije u depou 11.378,534.960.36 Polagači ostava 11.378,534.960.36

Razne kaucije i garantije 413,068.639.44 Kaucije i garantije 413,068.639.44

Dobit 234,139.698,—

Ukupno 21.968,121.140.91 Ukupno 21.968,121.140.91

Rashodi Račun gubitka i dobitka na dan 31. decembra 1930. god.______Prihodi

Dinara Dinara
Opšti troškovi i poreza 45,720.258.33 Prenos dobiti 450.798,—

Kamata na sopstvene obligacije 5,522.067.74 Bruto prihodi 318,844.677.48

Kamata na industrijske obligacije 17.385.—

Kamata na saobraćajne obligacije 357.266.25

Reeskont hartija od vrednosti 2,749.790,21

Otpis nepokretnosti 5,476.596.95

Otpis akcija raznih preduzeća 18,387.700,—

Učešće činovništva na dobiti 6,924.713,—

Dobit za podelu: 234,139.698.—

10% rezervnom fondu 23,368.890,—

1.) 5% dividendu 62.50 fr. 50,000.000,—

fondu za dobrotvorne ciljeve 400.000,—

Tantijema direkciji 4,840.000,—

2.) dividenda 193.91 155,128.000,—

Prenos na novi račun 402.808.—
Ukupno 319,295.475.48 Ukupno 319,295.475.48



Дојче банк унд Дисконтогезелшафт - Берлин
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Дктива ,
9

Паеива

Марака Марака
Благајна, валуте, купони 84,634.575 Г лавница 285,000.000
Жиро рачуни 123,881.162 од тога у con, рукама 35,000,000 250.000.000
Мевице и бескаматнн благ, записи Општа резерва 142,500.000

a) мениде 765,238.069 Специјална резерва 17,500.000
б) бескаматни благајнички записи 410,000.000

и менице Рајха и земаља 173,482.419 Повериоди :
в) властити акцепти — a) гарантије за муштерије 688,756.108
г) властита трата — б) банке, банкари и други
д) менице банчаних комитената — немачки новчани заводи 292,192.192

3,155.785,764Нострорачуни код банака и банкара 321,702.744 в) остали повериоци
Репори и ломбарди на берзанске

90,057,369
Од целокупне суме (изузев тачку ai

хартије од вредности отпада н а :
Предујмови на утовар. и улагер. робу улоге са 7-мо
a) рамбурскредити дневним отказом 1,717.341.270

1. осигурани товар, листовима до 3 месеца 1,662,235,266
и варантима 56,614.232 преко 3 месеца 68.401,419

2. (осигурани) остали секуритети 291,473,248 Акцепти 245,356,811
3, без покрића 322,284.403 6% долар. зајам (рок 1.-1X.-1932. г. 105,000.000

б) ломбардни 28,998.189 Неподељена дивиденда 184.463
2,258.366,416 Фонд Д-р Георга. Ф. Сименса :

Ностро
4,300 000

стање имовине 9,929.373
јавно-правне хартије од вредности од тога ^ложено у харт.
као јавно-правне 700.000 од вредности 6,461.561 3,467.812
друге берз. хартије од вредности 29,000.000 Фонд Давида Ханземана :
остале хартнје од вредности 16,000,000 стање имовине 3,000,000

Конзорцијалнн послови 75,000.000 од тога у хартијама од
Удели код банака и банкара 37,500.000 вредности 955.000 2,045.000
Дужници no тек, рачуну Остала социјална завештања :
„  берзанским папирима 
Иокривени другим секуритетима 1

532,620.851 стање имовине 457,755
.153,049.188 од тога у харт, од вред. 372,347 84.408

Непокривени 607,147.222 Унутрашњи обрачуни 370.749
Дугорочни доларски предујмови 104,450,000 Вншак за поделу 20,389.37!
Некретнине 105,500,000
Покретности 1

Укупно 4,923.633 678 Укупно 4,923.633'678

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. годинв.

Г убитак Дебитак

Марака Марака

Трошкови 134,389.894 Пренос из 1929. год. 2,895.038
Порези ш дажбине 18,201.684 KaMate и менице 88,173.742
Осигурања и разви переонални Таксе 115,829.065

издаци 15,911.199 Купони 1,592.706
Отписи 339.773 Учешћа 2,079.472
З а  поделу акционарима : Отписи на хартнје

добит из 1930, год. 17,494,333 од вредноети 6,101.547
пренос из 1929, год. 2,895.038 Отписи конзорцијалних

□ослова 15,236.605

Укупно 189,231.873 Укупно 189,23Г873



А Н Л Л И З А  Б Ш Л Н С А
Додатак „Народном Благостању^
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Садржај:

Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu — Sarajevo 
Дубровачка паробродска пловидба a. д. — Дубровник 
Gradska štedionica opštine slobodnog kralj, grada Osijeka,— Osijek 
Бата, ципела и кожа д. д. — Загреб
Novosadska fabrika kabela d. d. (Felten i Guilleaume) — Novi Sad 
Српска кредитца банка — Вуковар

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU — 
SARAJEVO*)

I Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu pristupila 
je redukciji dividende za 1930'. godinu od 14 na 12 dinara po 
dionici od 100 dinara nominale. Stvarna potreba za tu reduk
ciju nije bila i Zemaljska banka ima toliko tihih rezervi da je 
za 1930. godinu mogla da iskaže isti dobitak kao i za 1929. 
godinu odnosno da po tome isplati istu dividendu. Redukcija 
dividende iznosi, s obzirom da glavnica iznosi samo 20 miliona 
dinara, tek 400.000 dinara. A taj je iznos, za zavod kalibra 
Zemaljske banke, upravo jedna bagatela.

Zemaljska banka, oprezna kao uvek, pristupila je reduk
ciji dividende više s obzirom na budućnost nego na prošlost. 
Da su i ostali naši novčani zavodi svoje glavne skupštine odr
žali koncem maja innesto koncem marta, verovatno da bi re
dukcije dividende bile mnogo veće nego što su bile u stvari. 
Novčarstvo gotovo čitavog sveta preživljuje jednu tešku krizu. 
To vredi naročito za krajeve centralne Evrope. Posle potresa 
u novčarstvo Austrije, i njegove reperkusije na novčarstvo 
čehoslovačke i ostalih država, vodstvo novčanih zavoda mora 
biti vanredno oprezno. A'ko već mora doći do radikalne reduk
cije dividenda, onda je mnogo bolje ako se to vrši suksesivno. 
Mi snio videli da redukcija dividende nekih naših novčanih za
voda nije gotovo nikako nepovoljno delovala na njihov kurs. 
Ma da se za Zemaljsku banku zna već nekoliko nedelja da re
ducira dividendu od 14 na 12 dinara, kurs akcija ostao je na 
istoj visini na kojoj je bio prošle godine, kad je isplaćena za 2 
dinara veća dividenda. Danas i akcioner gotovo više gleda na 
bonitet zavoda čije akcije poseduje nego na to, da li rentabi- 
litet iznosi 8, 9 i 10%. Da je poverenje u Zemaljsku banku 
uprkos redukcije dividende ostalo intaktno, najbolje svedoči 
razvitak kursa. Pri tome napominjemo, da se ne radi o even
tualnoj intervenciji koja bi podržavala kurs. On je rezultat po
nude i potražnje bez najmanje intervencije samog zavoda.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
1930.

Gotovina 31.974 31.503 33.982 34.996
Menice 40.401 50.541 54.834 60.206
Efekti 5.292 6.377 7.641 13.453
Hipoteke 1.409 1.728 1.631 609

*) Bilans za 1929. godinu analiziran u dodatku „Narod
nog Blagostanja” od 31. maja 1930. godine, br. 22., strana 99. a
za 1928. godinu u 18. broju od 7. juna 1929. godine, str, 295,

Dužnici 156.628 176.149 206.221 200.319
Roba 10.567 10.533 6.345 6.676
Nepokretnosti 1.132 1.040 1.048 1.026

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Reserva 13.487 14.187 14.807 15.113
Založnice 3.883 3.347 1.476 1.235
Ulošci na knjižice 92.656 113.792 133.531 143.469
Tek. računi 109.819 109.211 133.665 133.034
Dobitak 4.500 4.100 4.060 3.683
Ukupna bilansa 248.185 278.291 312.122 318.513

Ukupna suma bilanse je za 6 miliona veća nego što je 
bila 1929. godine. To znači da je i prošle godine postojala iz- 
vesna expanziviiost u poslovanju. Doduše nešto manje nego 
drugih godina ali su se i prilike bitno izmenile što dokazuje na
ročita opreznost kod ulaženja u nove poslove.

Vlastita sretstva, sem dotacija rezervnom fondu, ostala 
su ista kakva su bila ranijih godina. Ulošci na knjižice beleže 
porast od 10 miliona dinara. S obzirom na razvitak privrednih 
prilika u Bosni kao i na razvitak uložaka kod drugih novčanih 
zavoda toga kraja, vrlo je povoljna pojava, da je i prošla godi
na donela porast uložaka. Mnogo puta dižu se ulošci iz ma
njih zavoda i ulažu kod velikih, makar ovi plaćali i manji ka
matnjak. To >e slučaj i u Bosni sa Zemaljskom bankom. De
vet desetina porasta uložaka ide na filijale. U Sarajevu su još 
Državna hipotekama i Gradska štedionica. U provinciji, osim 
filijala nekih zagrebačkih zavoda, Zemaljska banka je sve i 
sva, pa nije ni čudo da manji zavodi registriraju opadanje ulo
žaka a Zemaljska banka uprkos nepovoljne godine znatan 
porast.

Ulošci na tekućem računu ostali su na istom nivou.
Hipotekarni posao, kako podelivanje hipoteka tako i 

izdavanje obveznica prošle je godine mirovao. Novi poslovi se 
nisu sklapali a postojeći su se likvidirali. Međutim u izveštaju 
se nagoveštava, da će zakonska stabilizacija dinara, koja je 
međutim usledila, stvoriti glavni preduslov za ovu granu po
slovanja. Ne smemo zaboraviti da je pre rata Zemaljska banka 
bila glavni faktor na hipotekarnom tržištu Herceg-Bosne. S 
obzirom na veze koje Zemaljska banka podržava sa novčanim 
zavodima inostranstva, može se očekivati, da će ona u hipote
karni posao moći vremenom da plasira znatne iznose i da po
novo u tom pogledu postane dominantan faktor Bosne.

Kod aktive; menice su porasle za 6 miliona dinara i iz
nose 60 miliona. I Bosna se malo po malo prilagođava poslov
nim metodama drugih krajeva naše: 4ržave, Menice postaju
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glavni oblik kreditiranja — bilo to seljaka, privatnika ili, poslov
nog čoveka — osim ako ne postoji kakva uža veza (ätjljacija 
ili slično).

Dužnici su opali za 6 miliona. Oni se dele:
Vrst kredita koncem 1930. g. «apram i 929..gji

u dinarima
hipote'karno pokriveni 50.489.788 -j- 3.878.736:
pokriveni efektima i robom 17.570.682 -)- 3.068.324'
pokriveni meničnim jemstvom 76.910.730 - |-  1.818.840
potraživanje kod banaka 55.347.802 — 14.668.779

Izravno kreditiranje je i prošle godine bilo u porastu. 
Opala su samo potraživanja kod novčanih zavoda. Zemaljska 
banka fungira za mnoge zavode Bosne kao glavni oslon. Možda 
i jači nego Narodna banka, -koja ne ulazi rado u poslove s^, 
manjim zavodima. Prilike prošle godine iziskivale su opreznosti 
pa je i Zemaljska banka morala biti opreznija kod kreditiranja* 
manjih provincijskih zavoda.

Efekti su u znatnom porastu. Gotovo iznose dvostruko 
od onoga što su iznosili koncem 1-929. godine. 'P o rast otpada: 
u prvom redu na državne papire. Koncem 1929. godine Zemalj
ska banka je imala državnih papira samo 2 i po miliona dinara. 
Koncem 1930. godine 7.6 miliona dinara ili tri puta više. Porast 
državnih papira dolazi od nabavke 130.500 dolara naših do
larskih obveznica. Na bankarske deonicé otpada 3.2 miliona i to 
u prvom redu na akcije Narodne banke i Privilegovane agrar
ne banke. Na industrijske papire otpada 1.9 miliona dinara.

Roba .je na istoj visini. To su-produkti monopola duvana 
za koji Zemaljska banka ima pravo veleprodaje u znatnom deju' 
naše države kao i suve šljive. Sa šljivama je Zemaljska banka, 
uvek radila. I za prošlu godinu poslovi su tekli povoljno.

Nepokretnosti su bilansirane sa milion dinara. S obzirom 
da se tu radi o bančmoj .palati uS arajevu , zgradama od neko-* 
liko filijala, velikim skladištima za davan i šljive, njihova prava 
vrednost iznosiće 10 do 20 puta više. «

Račun gubitka, i dobitka ovako izgleda:
Gubitak 1927. 1928. !»§29. 1930,

ut hiljadama ditiara ij
Plate -6.906. 7,314 7.591 7.654
Troškovi 6:738 ■6.044 5.633 5.912
Prenos dobitka 508 536 238 223
Dobitak 4.501 <4.100 4.060 3.460

Dobitak
Prenos dobitka 508 536 238 223:
Bruto dobitak 18.144 17s459 17.284 17.027:

Bruto dobitak je manji za 250 hiljada dinara. Međutim1
kako su plate i troškovi veći, netQ dobitak je manji za ravno
400 hiljada dinara.

Upravni odbor se sastoji iz sledeće g. g.: Pretsednik! 
Pero Stokanović, veleposednik i trgovac, Tuzla; poitpredsedmci:' 
Hugo Marcus, pretsednik W ie n e rBank-Vereina, Beč; Vladimir' 
Sušić, industrijalac, Sarajevo; «Nikola«BerkoMić,,.pretsednik Trg;; 
i obrtničke komore, Sarajevo, član glavnog upravnog odbora 
Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, Beograd, članovi: Asim- 
beg Alibegović, trgovac, E)erventa; Dr. Vladimir Andrić, mi
nistar u. m., advokat, Sarajevo; Dr. Nikola Anđrijašević, ad
vokat, Sarajevo; Dr. Max Brugger, član uprave Basler Han
delsbank, Basel, Švajcarska; Dr. Mustafa Denišlić, lekar, Sara
jevo; Richard F an t? ,. gen. konzul u. m., Beč; Giacomo Faltri- 
nelli, industrijalac, Milano; Alfred Heinsheimer, predstojnik di% 
rekcije Wiener Bank-Vereina, Beč; Géza Koväcs, direktor Ma
đarske sveopšte kreditne banke, Budimpešta; Sigmund Löwy, 
direktor Oesterreichische CredikiAnstalt für -Handel und Ge
werbe, Beč; Ismetaga Merhemić, industrijalac, Sarajevo; Ivo 
Mrčić, trgovac, čapljina—Metković; Dr. Milan Nešković, lekar, 
Tuzla; Paul Ramlot, član uprave Banque Belge pour l’Etranger, 
Bruxelles; Dr. Cväjetan Spužević, advokat, Mostar; Vaso Var 
siljević, industrijalac, Sarajevo.

Nadzorni odbor sa sastoji od sledeće g. g.: Pretsednik: 
Mujaga Šahinagić, trgovac, Sarajevo. Članovi: Bogdan Besaro- 
vić, upravnik banje, Ilidža; Vuko Gjukić, direktor Zemaljske 
banke za B. i H. u. m., -Derventa; Petar Jurišić, trgovac, Sa- 
rajevo; Ludwig Merio, direktor Wiener Bank-Vereina u. m., 
Beč; Stevo Prnjatović, trgovac, Sarajevo; Dr. Moritz Rothkopf, 
advokat, Sarajevo.

Poslovni direktori: Ernest Volkert, generalni direktor; 
Miloš Milošević, direktor.

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДАРСКА ПЛОВИДБА A. Д. — 
ДУБРОВНИК.

Биланса Дубровачке паробродареке пловидбе свршава
1930. годииу са чистим добитком од 9.686.356 динара. Код 
деоничке главнице од 32.250.000 динара то je једно укама- 
ћење од равно 30%. Водећи рачуиа о износима који се ре- 
довито додељују резервном фонду, тантијеми управном од- 
бору и надзорном већу, остаје још износ од скоро 8 ми- 
лиона динара. Ta сума достаје да се исплати дивидеи-да 
од 25% дотично 30 динара no акцији како je исплаћена
1926. д-о 28. године.

Међутим Дубровачка паробродарс-ка пловмдба je ре- 
шила да за прошлу годину не исплати никакве дивидепде и 
да износ од динара 7 милиона 926.198 преиесе na нови рачун. 
Про-шао je дуги низ година a да Дубровачка паробродарска 
пловидба није исплатила дивиденде.

Мора да постој-е веома важни разлози -да једно поду- 
зеће које je no исказаном чистом добитку у стању да плати 
ди-виденду од 25% одустане од исплате ма и најмање диви- 
денде. Са друге стране то опет повазује озбиљност управе 
и -свести акц-и-онера који предлажу дотично закључују, да 
се с обзиром na развој прилика одустане о-д исплате диви- 
денде и тако зиатап изно-с пренесе на h o ib h  рачун.

Прилике у трговачкој морнарици нису повољне. На- 
рочито не у слободној пловидби a то je главно поље рада 
Дубровачке паропловидбе.

Извештај Дубров|ачке паробродарске пловидбе за
1930. годину даје jačan и исцрпљив преглед стања трго- 
вачке морнарице. Депресија je таква да су подвозне тарифе 
пале на ниво на којему нису биле за по-следњих 20 година. 
A како су трошкови бродарства већи nero пре рата, многи 
пароброди врше своју службу са губитком. Да се избегне 
тај губитак, знатан број пароброда лежи раопремљен у лу- 
кама. O k o  5 милиона тонаже простора, од укупно 68 ми- 
лиоиа, лежи привезано у лукама. A брод привезан у луци 
скопчан ije са извесним трошковима. Ту су надзор a пре 
скега амортизација. Трговачки бродови морају с6 брзо 
амортизирати, већ ради напредка у техници. Према томе и 
ако бродови не путују, бродрћласни-к мора -да врши знатан 
отпис. Међутим ти су трошкови у много случајева ипак 
мањи од губитака ако би брод путовао под данашн.им при- 
ликама, д-отично уз садашше подвозие с-тавове.

На-ша трговачка морнарица ради са много мањим ре- 
жијским трошковима a опецијалио личним издатци-ма него 
што je то случ-ај код водећих помо-рских држава. Поред 
тога наши бродови ослобођени су свих пореза. Па ипак, 
зиатан број пароброда наше трговачке морнарице лежи при- 
везан у нашим лукама. Нарочито бродови старије кон- 
струкције a тих je код нас највише, тешко да могу пло- 
еити под -овим подвозним ставовима. Они маиме троше 
много више угл.а него исти бродови нове конструкције.

*) Биланс за 1929. годину анализиран je у додатку 
ј,Народног Благостања“ од 24. маја 1930. године страпа 97, 
a за 1928. грдину у 22, броју од 6. јула 1929. године страна 
357, "



Дубровачка паропловндба имала je само један брод 
привезан и то за време од три месеца. Међутим ако њезини 
бродови плове, то још не значи да и зарађују.

Ш ред слободне плавидбе, Дубровачка пловидба по- 
држава редоеиту везу са Левантом и обалну пловидбу у 
јужном делу Јадрана, Редовна линија са Левантом коју по- 
држава пароброд „Працат“ je пасивиа, будући да постоји 
јака конкуренција> нарочито италијанских друштава. Дру- 
штво подржава ту линију у очекивању да he временом за 
њу добити субвенцију. До npe годину дана линије са Ле- 
вантом подржавала су три наша друштва : Дубровачка, Ја- 
дранска и Оцеаниа. Оцеанија се je повукла будући да се je 
на то обвезала пригодом склапања уговора о субвенцији 
за шпашолску линију. Оетају за сада Дубровачка и Ja- 
драиска. Обе губе на тим лииијама али обе гледају да из- 
држе. Beh би било време да се то питање коначио реши јер 
нема смисла да у исто.м правцу два наша друштва нодр- 
жавају паралелне линије и да праве међуеобну конкуренцију.

Дубровачка пловидба подржава и обалну пловидбу. 
Два' пута недељио брзу линију Трст—Сплит—Дубровник— 
Котор, два пута недељно брзу линију Сплит—Дубровник— 
Котор и локалне линије око Дубровника и Ко.рчуле. Код 
обалне иловидбе упослено je 9 пароброда. Ha тим линијама 
превезено je прошле године 178.561 путник, док je промег 
робом незнатан. Све су те линије пасивне. За њих се напла- 
ћује субвенција у износу од 11 милиона динара годиши>е 
ксји износ Meiba пословни резултат обалне пловидбе.

Друштвена тонажа била je прошле године подврг- 
нута знатним променама. Дне 31. децембра 1929. године 
друштво je имало 23 јединице са 46.112 бруто региетер тона. 
У прошлој години, најпрво je изгубљен пароброд „Дакеа“ 
са 4.361 a продан стари пароброд „Лапад“ са 2.535 тона. 
Међутим саграђен je нови пароброд „Принц Андреј“ са 
5.042 тоне. По томе друштво je концем прошле године имало 
1 пароброд мање nero концем 1929. године и скоро 2 хи- 
љаде тоиа мање бродског простора.

Међутим ове године купљеи je пароброд „Дурмитор'1 
a саграђен нови обални пароброд „Шипан“ тако да je 
укупиа тонажа за 4.249 већа него што je била ко-нцем 1929. 
године. Како видимо и упркост лоших подвозних ставова, 
Дубровачка напредује. Сада je у градњи нови лароброд за 
линију Трст—Кбтор који ће бити нешто већи и луксузнији 
од „Престолонаследника Петра” Јадранске пловидбе.

Kao увек код Дубровачке пловидбе иитересантно je 
кретање вредности пловног парка. Концем 1929. године
пловни je парк био књижен са Дин. 39.906.840.15
одбивши вредност проданог пароброда 
„Лапад“ и пропале „Даксе“ „ 908.496.65

Дин. 38.998.343.50 
додајући вредност новосаграђсног паро- 
брода „Принц Андреј’’ у колико није 
покривена резервним фондом Дин. 10.000.000.—

стање концем 1930. год. Дин. 48.998.343.50
Међутим еама управа наводи у извештају, да je ово 

номинална вредност пловног парка док je ona у ствари више 
него двострука.

Виланса за последње 4 године овако изгледа :
Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.

У хиљадама динара
Пароброди 25.000 39.706 39.906 48.998
Некретнине 1.368 1.452 1.307 1.141
Влагајна 322 278 387 225
Материјал 1.414 2.050 2.878 2.681
Бродови у градњи 8.004 —— ------
Дужиици — поверибци

(салдо) «.162 29.£90 13.486

Пасиоа:
Глашшца 21.500 21.500 21.500 32.250
Резерва 9.038 ' _ — 1.651 11.126
Емисија 1929 25.800 ------
Фонд амортизације 1.250 2.000 5.000 8.000
Фонд осигураша 4.480 4.859 4.883 5.437
Дужници веровници — — 8.055 ------ ------
Добитак 7.836 7.018 15.515 9.686
Укупна биланса 44.271 43.504 74.468 66.622

0  вредиости пароброда како je исказана у биланси
говорили смо горе кад je била реч о пловном парку и ње- 
i o b o m  развитку.

Дужници — повериоци који су износили 1929 године 
Дин. 29.9 милиона спустили су се концем 1930. године на
13.5 милиона Концем 1929. године било je извршено пови- 
шење главнице које je дало скоро 26 милиона динара. Taj 
je износ концем године био још у главноме код новчаних 
завода каји су проводили емисију и ради тога видимо 
знатно потраживање подузећа,

Од салда потраживаа.а у изиосу од 13.5 милиона ди- 
iiapa отпада 12 милиока на име потраживања за продати 
пароброд „Лапад“ као и Исплаћбну аконтацију за пароброд 
„Шипан“ који je испоручен тек ове године и који he доћч 
у билансу за 193L годину.

У паеиви видимо у првом реду повишење дионичке 
главнице од 21.5 на 32.25 милиона-динара. To je повишење 
извршено још у год. 1929. али je тек у прошлој години из- 
вршено књижење деоличкој главници и резервном фонду.

Резервни фоид износио ј е !концем 1929. гбд.
Дин. 1.651.920

У току прошле тодине ушло je у тај фонд :
а) дотација no закључку скупштине Дин. 1.600.000
б) неисплаћена дивиденда „ 3.645
в) разлика код ироданих некретнина „ 22.525
i ) иретичак код е.мненје „ 15.050.000
д) разлика између продајие и књи-

жене вредносгм пар. „Лапад" и 
између оеирурнине „Даксе“ и
књижене вредности „ 6.818.526 23.494.696

Укуинб Дин. 25Л46.616
Како видимо, у резервни фонд ушао je и износ од 

ćKopo 7 милиона дилара на, име разлике између књижене 
цене бродова и реализацкје за један пропали и један про- 
дати брод. To најбоље показује са којом се риторозношћу 
врши билансирање пловног парка.

Од резервног фонда употребл.е» je изиое од 14 ми- 
лиона. динара за новоградње (Принц Андреј), Прошле го- 
дине у ф.кггу пласирано je 24 милиона динара. Рачун „вред- 
ност пловног парка“ повећан je само за 10 милиона динара, 
Јер je  14 милиона узето из резервиог фонда. Дубровачка 
пловидба употребљава резервии, фонд у првом реду за нове 
<1абавке. У томе ее она* разликује од свих осталих наших 
акционарских друштава.
I Добитак t je изказа« ca 9.686-.356 динара. Од тога je 
износа Ди«. 6.618.040 пренос из 1929. годиве. По томе je 
i)ето добигак прошле одиие износио око 3 милиона динара.

Kaко већ рекоемо, иако би се могла иеплатити диви- 
денда од 23 до 30 динара no акцији, закључено je да се 
одустане од плаћан.а дивиденде Тешко je предвидети како 
|,уго' he д а т р а је  док слободиа пловидба буде радила са 
Лрофитом, Првдике « се > могу још и погоршати. Ова и идућа 
^Одина могу се закључити чак и са дефицитом. Ради тога 
изное од лСк©р@- 8 м№4и0ма*данара: не иеилаћује се акционе* 
рима него се пренаша да евеитуално покрије губитак ове и



идуће године. A ако се погоршају прилике неће требати 
билансу закључити са губитком јер je ту резервни износ од
8 милиона динара који ће се употребити у ту озрху.

Будући развитак прилика Дубровачке паропловидбе 
зпвиси од општег развитка слободне пловидбе. Међутим 
јачи je обални промет опет у вези са прометом странаца a 
on би знатно могао допринети успеху подузећа. Поготово 
l u t o  ужива доста знатну субвенцију.

Управа Дубровачке паропловидбе била je веома 
опрезна што се je у* приликама у којима се налазимо ре- 
шила, да не исллаћује дивиденде ма да су joj за то стајала 
на расположењу знатна срететва.

Управно вијеће : Претеедник : Федерико Главић- Чла- 
нови : Др. Мелко Чингрија, Тома Главић, Др. Стијепо Кне- 
жевић, Лазар Лађевић, Иво кап. Папи, Др. Стефан Рачић.

Надзорни Одбор : Др. Паво Матијевић, Петар Перић, 
Антун Роковић. Замјеници : Гашо Далеоре, Перо Косовић. 
Равнатед>ство : T o m o  Главић, Др. Стијепо Кнежевић, Др. 
Стефан Рачић.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPŠTINE SLOBODNOG KRALJ.
GRADA OSIJEKA, — OSIJEK*)

Finansijska situacija komunalnih štedionica je — last 
not least — usko povezana finansijama same opštine. To važi 
i za Gradsku štedionicu slobodnog kraljevskog grada Osijek i 
zbog toga smatramo, da je potrebno, da bacimo kratak pogled 
na osiječke opštinske finansije. Prilikom prošlogodišnje analize 
mi smo spomenuli, da osijećka opština nije jedina u našoj dr
žavi, koja ne može da uravnoteži svoje finansije. Takvih op
ština ima kod nas vrlo mnogo i; ima čak i takvih, čije su fi-« 
nansije još u sve većoj krizi. Međutim, i to treba odmah pod
vući, prilike su se i kod osiječkih finansija u prošloj godini 
bitno promenile. Tu više nema poteškoća — bar ne za sada, | 
jer je opštinskoj upravi uspelo, da sve svoje dugove konsoli- | 
duje i da napravi red u svome buđelaru.

Osiječke finansijske poteškoće uglavnome su datirale iz 
onog doba, kada je opštinska uprava pristupila podizanju po
strojenja za električno osvetlenje i tram vaj — radovi, koji su 
za Osijek bili više no potrebni, naročito u pogledu tramvaja, 
ako uzmemo u obzir veliki teren, na kome se rasprostire Osijek. 
Ti su radovi pre nekoliko godina bili dovršeni i Osijek može da 
se ponosi najmodernijem tramvajem u našoj državi. Ali, te in
vesticije imale su i naličje, koje nije bilo tako sjajno; bile su 
ostvarene na kredit, koji se je imao isplatiti u roku od osam 
godina. Kod tako kratkog roka nije ni čudno, da su godišnje 
rate premašale platežnu sposobnost grada Osijeka, zbog čega 
se je moralo pribeći pozajmicama. Tu je u prvom redu morala 
da dođe u pomoć Opštinska štedionica, kod koje se je opština 
tokom vremena zadužila za oko 28 miliona din'ara. A bilo je 
i drugih nekonsolidovanih dugova, tako na primer kod jednog 
zagrebačkog bankarskog sindikata, u iznosu od 15 miliona di
nara i t. d. Sa svim tim dugovima opština je nekoliko godina 
mučila tešku muku, sve dok nije nekako pre godinu dana uspela 
—• nakon šestgodišnjeg traganja i čekanja — da primi realne 
ponude jakih finansijskih grupa (čak od četiri strana) za kon- 
solidovanje njezinih finansija. Opštinski finansijski odbor i ple
num odlučili su se za ponudu Prve hrvatske štedionice i akcep- 
tirali dugoročni amortizacioni zajam od 70 miliona dinara sa 
rokom od 30 godina, emieionim kursom od 95%, 10% partici
pacijom zajmodavaca u prihodima osvetljenja i tram vaja i t. d. 
Kamata, provizije i anuiteti iznose 10% godišnje, a imaju se 
unapred polagati u četvrtgodišnjim ratama.

Za nas je naročite važnosti i to, da je u tome zajmu 
učestvovala i Osiječka gradska štedionica, sa iznosom od 20

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 14. juna 1930. godine, br. 24. str. 109.

miiiona dinara. Tom transakcijom je pitanje sanacije osiječkih 
komunalnih finansija definitivno skinuto sa dnevnog reda.

Mi smo prošle godine imali priliku, da podvučemo, da 
teško finansijsko stanje opštinske uprave kao i njezine česte 
pozajmice kod štedionice nisu mogle da pokolebaju poverenje 
osiječkih građana u solidnost njihove štedionice. Na protiv! 
Ulošci su poslednjih godina priticali u upravo neverovatnom 
obimu: 1927. godine iznosili su depoziti 14 miliona, 1928. god.
19.2 miliona, 1929. god. (koja je bila najkritičnija po opštinske 
finansije) 41.1 milion, a u 1930. godini, kad je to pitanje ovako 
sjajno regulisano, ulošci su porasli na 64 miliona dinara. To je 
svakako kolosalan uspeh — u toku od tri godine, od kraja
1927. godine do kraja 1930. godine, ulošci su porasli za 50.23 
miliona dinara, odnosno za 358.7%. Takvim tempom priticanje 
uložaka, kod nas se malo koji zavod može ponositi. Samo u 
poslednjoj godini porast iznosi 23.14 miliona dinara, odnosno 
56.4%..

U tome pogledu igra kamatna stopa vrlo važnu ulogu; 
u svome izveštaju uprava ističe, da je uloške ukamaćivala ka
matnom stopom, koja je u skladu sa zadaćom i svrhom šte
dionice. U 1930. godini je kamatnjak za uloške bio snižen, zbog 
toga, što više nije odgovarao prilikama na novčanom tržištu 
i zbog toga, da bi mogla deliti što povoljnije kredite. U izve
štaju čitamo: „svako sniženje kamatnjaka provodili smo i pro- 
vodićemo jedino sa tom tendencijom, da jeftinim zajmovima 
pripomognemo da se podigne blagostanje naših sugrađana i 
podupre njihov privredni razvitak, pa uvažavajući ovu važnu 
činjenicu, snizili smo individualno svim našim dužnicima ka
matnjak za 1 do 3 procenta.”

Donja tablica pokazuje nam rapidno povećanje volu
mena poslova i kretanje glavnih bilansnih pozicija za poslednje 
četiri godine.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
1930.

Blagajna 385 372 1.167 221
Potraživanja kod novč. zav. — — 14.094 27.203
Devize i valute — — 158 160
Hartije od vrednosti 4 4 84 4.700
Menice 767 565 3.765 427
Dužnici 15.472 23.502 30.268 32.197
Hipotekarni zajmovi 19 19 — —
Nepokretnosti — — — 2.088
Nameštaj 5 5 62 62
Razna aktiva 

Pasiva

521 152 1.423 123

Rezerve 550 550 570 605
Pensioni fond 81 81 88 100
Ulošci na knjižice 14.024 19.185 31.451 52.221
Ulošci po tek. računima — — 9.661 12.031
Poverioci 2.198 4.767 7.927 —

Reeskont 308 — — —
Razna pasiva - r  ■ — . 1.285 190
Dobit redovna 23 41 112 374
Dobit vanr. od amort. zajma — — — 1.600
Zbir rashoda ili prihoda 17.176 

Račun gubitka i
Rashodi

24.619

dobitka.

51.096 67.183

Kamata 795 1.511 2.692 3.863
Porezi i prirezi ? 105 151 42 75
Upravni troškovi 345 346 516 729
Otpisi 3 3 10 31
Dobit ■ ‘ „ j ,/ Г  29 - 44 112 1.974
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Prihodi

Prenos dobiti — 23 14 —

Kamati 821 1.427 2.488 5.050
Provizije 452 590 871 1.623
Bruto dobit 1.273 2.040 3.373 6.673

Zbog ogromnog priliva uloga morao je i zbir bilanse 
znatno porasti: od 51 milion u 1929. godini na 67.2 miliona u
1930. godini. Od tih 67.2 miliona je 64.25 miliona uloga, koje 
po tekućim računima, koje po uložnim knjižicama; rezerva i 
fondovi iznose 765 hiljada a čista dobit 1.97 miliona. Izlazi 
dakle, da je Opštinska štedionica depozitna ustanova, kako či
stija uopšte ne imože ni biti. U pasivi bilansa pada dalje u oči 
da štedionica u 1930. godini više ne iskazuje poverioca, koji 
su još 1929. godine iznosili 7.93 miliona dinara. To je u ostalom 
prirodna posledica, da je štedionica snažnim prilivom uložaka 
bila u stanju da likvidira sve svoje poverioce, koji su nesum
njivo skuplji od uložaka na štednju.

Prošle godine imali smo priliku da konstatujemo, da 
osiječka opština kao i štedionica obavljaju sve svoje poslove pod 
najširim publicitetom. U tome pogledu je u bilansu za 1930. 
godinu učinjen jedan nadasve važan napredak. Bilans je toliko 
detaljno i pregledno sastavljen, da može i u tome pogledu op
štinska štedionica da služi kao školski primer svim ostalim de- 
pozitnim zavodima naše zemlje.

Tako na primer čitamo iz bilansa, da je 64.25 miliona 
dinara uložaka podeljeno na sledeći način: na uložne knjižice
i na štedna kola plasirano je 52.22 miliona dinara, od čega je
40.03 miliona vezano uz otkazni rok od tri meseca i više, dok 
je a vista plativih 12.18 miliona dinara. Po tekućim računima 
ulošci iznose 12.03 miliona, od toga 8.56 sa otkazom od 13 me
seca a odmah plativih 3. 47 miliona dinara. Ovakva podela 
uložaka veoma je celishodna, jer dozvoljava preciznu ocenu 
stanja zavoda, pre svega u pogledu likviditeta. Kod đepozitnih 
zavoda, a naročito kod javno-pravnih ustanova, koje sem malih 
rezervi sopstvenih sretstava skoro ni nemaju — kod nas čine u 
tome pogledu iznimku jedino Beogradska i Sarajevska opštin
ska štedionica —- je pitanje likviditeta kao i rokovi plaćanja 
obaveza od naročite važnosti. Ako bacimo samo jedan kratak 
pogled na aktivu bilansa, odmah primetimo, da je potraživanje 
kod novčanih zavoda u poslednjoj godini u znatnoj meri pove
ćano. Kako su to sve sami prvoklasni novčani zavodi, a potra
živanja a vista, ona se mogu tretirati kao gotovina, kao novac 
koji se nalazi u sopstvenoj kasi. I štedionica sama sva ova po
traživanja ubraja međ gotovinu, koja iznosi 27.42 miliona di
nara; 220 hiljada je u blagajni štedionice, 1.46 miliona kod 
Narodne banke, 15 hiljada kod Poštanske štedionice, a 25.72 
miliona kod ostalih novčanih zavoda. .Drugim rečima to znači, 
da štedionica, raspolaže sa 27 miliona dinara, svakog momenta 
raspoloživih; ako dodamo toime iznosu još i hartije od vred
nosti, koje se također svakog momenta mogu lombardirati, u 
visini od 4.7 miliona, i strane valute i devize u iznosu od 160 
hiljada, onda izlazi, da raspolaže štedionica sa gotovinom od
32.3 miliona dinara, kojoj stoje na suprot ulozi po tek. raču
nima i na štednju bez otkaznog roka od 15.66 miliona dinara. 
To dakle znači, da prelazi likvidni plasman sa preko 100% sve 
a vista obaveze štedionice; to je stanje, za koje nemamo druge 
reči do sjajno! Na ovakvoj predostrožnosti, koja je možda i 
suviše pedantna, ali koja pokazuje, koliku važnost uprava 
štedionice poklanja elementarnome bankarsko-političkome po
stulatu — čuvanja likviditeta —- možemo štedionici samo da 
čestitamo.

Najveća pozicija u aktivi su dužnici, koji dostižu 32.2 
miliona dinara. I ova je pozicija u bilansu vrlo pregledno pode- 
Ijena: na osnovu zaloge hartija od vrednosti dato je 235 hi
ljada dinara, uz uknjižbu na nepokretnosti 9.96 miliona, a utu- 
ženo je bilo 208 hiljada dinara; na osnovu menica, založne is
prave i jemstva kreditirano je 1.43 miliona dinara, prolazni du
govi iznose 386 hiljada dinara, a sa 19.97 miliona dinara bilan- 
siran je 20 milionski amortizacioni zajam, dat opštini grada

Osijeka. Dok je pozicija dužnika prema 1929. godini porasla za
2 miliona, reducirani su u 1930. godini menični krediti za 3.34 
miliona na 427 hiljada dinara. Prema izveštaju uprave vidimo, 
da je u 1930. godini podeljeno privatnicima novih 5.92 miliona 
kredita a opštini grada Osijeka 8. 2 miliona, tako da je stanje 
dužnika poraslo na 48.16 miliona din. Od tih kredita privatnici 
su u toku 1930. godine vratili 212 hiljada a opština 15.32 mi
liona dinara, te je prema tome saldo kredita (dužnika i me
nica) per ultimo 1930. godine iznosio 32.62 miliona dinara. Vi
dimo da je opštinska uprava vratila svojoj štedionici za 7 mi
liona više no što je u toj godini primila — i to je posledica i 
nov dokaz sanacije komunalnih finansija.

Znatan porast pokazuje takođe plasman u hartije od 
vrednosti, od 84 hiljada u 1929. godini na 4.7 miliona u 1930. 
godini — što su pre svega naši državni papiri. Novinu u ban- 
činoj aktivi pretstavlja pozicija nepokretnosti, u iznosu od 2.09 
miliona dinara, što pretstavlja vrednost novogradnje sopstvene- 
palate, čije podizanje je bilo potrebno već i iz reprezentativnih 
razloga a i zbog toga, što dosadašnje prostorije štedionice više 
nisu odgovarale potrebama i zahtevima povećanog poslovanja. 
Sa gradnjom otpočeto je prošle jeseni a krajem jula ima novi: 
dom štedionice da bude dovršen.

Račun gubitka i dobitka je verna slika povećanja volu
mena poslova štedionice. Sve su pozicije u stalnom porastu; 
jedino u rashodima primećujemo, da su porezi i prirezi prema
1927. i 1928. godini znatno smanjeni, i ako su u 1930. godini 
porasli. Bruto dobit je prema 1929. god. veća za punih 100%, 
a prema 1927. godini za čitavih .425%. U 1929. godini iskazana 
je čista dobit od 112 hiljada dinara; ove godine iznosi 1.97 
miliona dinara; od toga je redovna dobit, postignuta iz opštih 
poslova 374 hiljada dinara (ipak tri puta veća od one iz 1929., 
godine), a vanredna iznosi 1.6 miliona dinara, koja je polučena 
na kursu amortizacionog zajma od 20 miliona dinara datog 
opštini. Od ukupne dobiti podeljeno je upravnom odboru, po
slovnom veću i nadzornom odboru 5% (98.7 hiljada dinara),, 
pensionom fondu činovnika 25 hiljada, a redovnom rezervnom 
fondu 1.85 miliona dinara. Time dostižu fondovi opštinske šte
dionice krajem 1930. godine 2.64 miliona dinara.

U upravnom odboru nalaze se sledeća g. g.: pretsednik 
gradonačelnik Dr. Vekoslav Hengl, Dr. Kamilo Firinger, Tomo 
Gasteiger, Julio Herzl, Dr. Anton Hrabal, Anton Hržić, Dr. Ju
lije Kaiser, Dragutin Koch, Hugo Kolar, Adolf Kožaj, Ivan 
Lajpzig, Dr. Đorđe Maksimović, Peroslav Ljubić, Jakov Rennich, 
Matija Steiner, Rihard Trišler, direktor. U poslovnom veću se 
nalaze g. g.: gradonačelnik Dr. Vekoslav Hengl, Dr. Kamilo 
Firinger, Hugo Kolar, Ivan Lajpzig, Dr. Đorđe Maksimović, 
Jakov Rennich. U nadzornom odboru su g. g.: pročelnik Ing. 
Ljudevit Freundlich, Dr. Matija Bešlić, Dragutin Gasteiger, Edo 
Koller, Marko Tamaš, Milan Ukropina.

БАТА, ЦИПЕЛЕ И КОЖА Д. Д. — ЗАГРЕБ.*)

Јављају из Злина, да Бата у најскорије време отвара 
у иноземспву око 2.000 нових продавница. Од тог ће сигурно 
леп број отоасти и на вашу државу. Продајна организација 
Ватиних ципела бива и код нас све то јача. Првих година 
само неколико већих дентара имало je Батине продавнице. 
Данас их већ и среске вароши имају. A у већим градовима 
има их доста. Загреб и Београд имају их еећ у сваком делу 
града. Будући да поједине продаваоне шаљу робу и поштом, 
може се казати да његова продајна организација обухвата 
данас читаву нашу државу. Ако то можда још није сада, оно 
he бити сигурно, пошто се отворе нове продаваоне које су 
у плану. Ни једна наша продајна организација није тако ра-

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 29. новембра 1930. године, броЈ
48. страна 218.
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спрострањена као она Батиних ципела. A ниједан наш инду- 
стријски артикал, осим можда ликера и сродних артикала 
не може се добити у свим деловима државе као Батине ци- 
пеле. И што je главно у свим крајевима уз исте цене.

Наши индустријалци који су приморани да раде из- 
равно са потрошачем могли би од Батине организације много 
Tora да науче. И друге творнице ципела, нарочито оне у зем- 
љи, поучене искуством Бате приступају у најновије време 
еснивању властитих продаваона. Ну на сваком се кораку 
ипак види да то  није Бата. Властите продаваоие свих наших 
домаћих творница ципела no свом укугшом броју тешко да 
достижу број Батиних продаваона. A што се тиче рекламе 
ту ни једна наша творница није ми издалека равна Бати. Си- 
гурно je да Бата троши више на рекламу него све наше твор- 
кице ципела укупно. A изгледа будући да се она и даље на- 
етавља, да та  реклама успева и да носи профите. Појединим 
домаћим творницама ципела успева да се јаче афирмирају у 
овом или оном граду, у овом или оном крају. Ни једна од 
њих нема ону универзалност коју има Бата. Готово би се 
усудили казати, да нема код нас човека који носи готове ци- 
пеле a да не зна за Бату.

Борба наших опанчара против Бате помало се стиша- 
ва. Пре неколико година био се дигао прави крсташки рат. 
ТражилО' се je да се забрани увоз Батиних ципела. A о по- 
дизању Батине творнице није се дало ни грворити. У поје- 
диним местима обућари да би елиминирали Бату, израђи- 
вали су ципеле уз исту цену уз коју продаје Бата своју фа- 
бричну робу само да му онемогуће посао. Међутим било je 
јасно да такве опорадичне офанзиве морају да скрахирају. 
Бата, може мирне душе да у једном крају држи продајну 
филијалу -макар не продао ни једне ципеле. Па и неко- 
лико месеци. A обућари тешко могу да два три месеца ра- 
де без профита. И тако редом капитулирају. Многи су за- 
довољни а«о код Бате могу добити намештење као водите- 
љи одељења за поиравку ципела, Индустрија, осим у поје- 
диним случајевима гази преко заиата. Ни обућарски занав 
не може бити изузетак.

He буне се обућари против Бате само у државама у 
које Бата извози к  сам продаје своје продукте. И у самој 
Чехословачкој покушавали су да се одупру Бати. Међутил! 
успех je био апсолутно негативан. У појединим државама, 
у којима je увозна царина за ципеле доста висока, могу 
обућари да се још одупру Батииој инвазиј« уколико не по- 
стоје друге велике творнице ципела. Међутим Б ата у та- 
ковим случајевима прескаче границу и сам подиже творни- 
цу у дотичној земљи. Запреке како видимо, за њега нема. 
У најновије време диже творницу у Мађарокој, ма да су 
Чехасловчка и Мађарска у царинском рату. Можда баш 
ради тога и подиже творницу да избегне царињење no нај- 
већој царинској ставци.

Наводно je Бата у сврху подизања творнице у Југо- 
славији код Вуковара купио погодно земљиште. Вла-сник je 
земљишта патријаршија, али je под аграрном реформом. 
Док се са тог земљишта не екине аграрна реформа не може 
се приступити градњи. Можда ће се ,у међувремену Бата 
одлучити да творницу по-дигне у неком другом крају, или 
да je опште не подигне. Јер и упркос данашњој царини cki 
успева да све више овоје производе пласира у Југославији. 
T o  показује пораст биланце a и отварање нових продавница.

Ha царини платио je B aia  прошле године 25.5 мили- 
она динара. Године 1929. платио je 18.1 милиона. Према 
тсме пораст je прошле године за 7 милиона динара. Иначе 
су  прошле године царински приходи били у опадању Кад 
би подигао творницу у Југославији која би имала исти ка- 
пацитет колико се сада увози, Бата би много уштедио. На- 
равно не свих 25 милиона динара јер би морао увозити 
знатне количине коже.

Биланс за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Дужници ------ ------ 4.128 ------
Роба 5,814 6.605 — ^ 18.154
Банке 1.049 2.831 5.306 6.647
Непокретности 144 137 134 131
Уређај ------ ------ 2.553

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 92 84 272 740
Кредитори 1.598 3.820 1.989 20.972
Добитак 216 625 950 773
Укупна биланца 7.044 9.641 9.569 27.486

Ретко je када биланца једног акционарског друштва 
подложена тако наглим и тако битним промена као билан- 
ца Бате. Поједине позиције биланце и то доста знатне, у 
идућој биланци једноставно изчезну или су изказане у са- 
ским другом износу. Укупна сума биланце, која <се je по- 
следње две године кретала између 9 и 10 милиона динара 
поскочила je за годину дана на 27.5 милиона динара. To je 
додуше у вези са проширењем пословања али и начином 
билансирања. У биланси за 1929. годину залиха робе није 
успште изказана. У билансн за прошлу годину налазимо 
робу изказану са 18.2 милиона динара. Дужници који су
1929 године изказани са 4.1 милион динара, у биланси за
1930. годину потпуно изчезавају.

Потраживања код баиака дотично готовина изказани 
су са 6.6 милиона или више него ранијих година. Значи да 
je југословенска афилијација фннансирана искључиво no цен- 
трали у Злиеу. Новац који се добива од продаје концен- 
трира се у банди да се од времена на време дозначи цен- 
трали. Пред крај године, с обзиром на јак божићни посао 
готовина и потраживања код банака знатно се повећавају.

У биланси за 1930. годину наилазимо на нову пози- 
цију „уређај“ са 2.5 милиона динара. Идућих година и не- 
кретнине морају бити веће. Без обзира на подизање твор- 
нице Бата ако већ не може доћи до погодна ложала или ако 
жели истиснути конкуренцију са једног згодног места при- 
ступа и куповини дотичне куће.

Кредитори су порасли од 2 милиона на 20.9 милиона 
динара To je у вези са великом залихом робе. Под креди- 
торима морамо разумети централу у Злину. To je потра- 
живање за робу.

Добитак je нешто мањи него 1929. године. Ипак из- 
носи 15% уплаћене главнице. Бата, као многа подузећа која 
су афилијације страних концерна, могао би тако билан- 
сирати да у југославенској биланси не искаже добитка. По- 
стигнуте резултате мопао би лако дозначити централи у 
виду већих цена за преузету робу. Тако би се много уште- 
дело на порезу. Међутим Бата то не ради.

Подигао или не творницу у Југоелавији, Бата ципеле 
и коже д. д., развија се у једно подузеће великих димензија. 
У првом реду с обзиром на јаку и до детаља изграђену про- 
дајну организацију.

У најновије време поговара се да je Бата, док се не 
реши питање земљишта које je под аграрном рефо<рмом 
купио исто у Вуковару земљиште које je некад био на- 
бавио Шихт за подизање творнице cariyna. Ha том терену 
мисли да сада подигне творницу коже и гуме. Са радовима 
би се имало почети у најкраће време.

У управи се налазе следећа r. г. : Томаш Бата, Злин ; 
Др. Мишо Семњан, Сарајево ; Доминик Ципер, Злин ; Др. 
Марко Хорн.
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NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D. D. (FELTEN I GUIL

LEAUME) NOVI SAD.*)

U prošlom broju „Narodnog Blagostanja” a u dodatku 
analizirali smo jednu fabriku kabela i tom prilikom podvukli, da 
se ova industrijska grana kod nas nalazi tek u razvoju i da 
imamo do sada svega dve fabrike. Jedna se nalazi u Zagrebu, 
a druga je fabrika kabela d. d. u Novom Sadu. Obe fabrike 
imaju jednaku glavnicu i obe se naslanjaju na inostrane veze 
odnosno matice.

Novosadska fabrika nosi ispod firme dodatak Felten i 
Guilleaume i time manifestira, da je njezina matica najveći 
kabelsko-industrijski holding Evrope, firma Felten Guilleaume 
u Kein u na Remi. Mi smo prilikom prošlogodišnje analize de
taljno prikazali otmenu porodicu Novosadske fabrike kabela, 
zbog čega se ove godine možemo ograničiti na napomenu, da 
je trimilionska glavnica Novosadske fabrike podeljena na tri 
dela, od kojih otpada jedan na kelnsku maticu, drugi na nje
zinu bečku, a treći na peštansku afilijaciju.

Novosadska fabrika kabela izgrađuje izolovane žice, 
gajtane, užeta od žice i izvršuje kablovanje golih bakarnih ili 
čeličnih žica, a po sebi se razume, da dobavlja i sve proizvode 
svoje matice, kao bakarne žice, olovne kablove, cevi za izolo- 
vanje i t. d. i t. d.

1929. godina je bila godina povećanja instalacija i teh
ničkih postrojenja; sa normalnim radom početo je tek u drugoj 
polovini godine. To je karakteristika za 1929. godinu. Za 1930. 
godinu leži najmarkantniji potez u znatnom povećanju proiz
vodnje, obrta i u postepenom prilagođavanju preduzeća na naše 
domaće prilike.

Na poslovni uspeh Novosadske fabrike 'kablova je u 1930. 
godini u znatnoj meri uticalo rapidno opadanje cena sirovina, 
koje su potrebne za proizvodnju kabela. To su pre svega bakar, 
olovo, pamuk i sirova gu.ma. Svi ovi artikli pretrpeli su u toku 
poslednje godine na svetskom tržištu nezapamćeno srozavanje 
cena, koje ni danas još nije završeno. Zbog toga je svaka ku
povina, pa bilo još tako malih količina, vezana znatnim gubit
cima. Iz tablice glavnih bilansnih pozicija za poslednje tri go
dine vidimo, da su zalihe sirovina i robe u 1929. godini znatno 
bile povećane — a baš u 1929. godini imali smo veliku hosu, 
naročito kod bakra. Jedan primer: u proleće 1929. godine no
tirao je bakar na njujorškoj berzi 24 centa a ovih dana jedva 
još 8 centi. Kod pamuka i sirove gume situacija je potpuno 
analogna. Ta'kve prilike imale su kod fabrike kabela vrlo nepo
voljne posledice. Tako isto je opala vrednost proizvedene robe, 
koja se mogla plasirati samo po cenama nižim od onih kalku- 
liranih za vreme produkcije. Drugim rečima, u mesto očekivanog 
dobitka pokazali su se gubitci, relativno znatni, i to kod siro
vina, pre no što su bile upotrebljene za proizvodnju kablova i 
tome slične robe. Sa druge strane je zbog stalnog sniženja 
cena sirovina i zbog osetljive konkurencije u više mahova mo
rala biti snižena cena gotovih proizvoda.

P od ovakvim teškim okolnostima fabrici kabela nije 
preostalo drugo, nego da u što većoj meri forsira prođu. U 
tome pogledu zabeležni su uspesi, zahvaljujući činjenici, da 
je usled intenzificiranja elektrifikacije u našoj državi postojala 
prilična i konstantna tražnja za električnim vodovima i kabe
lima. A povećanim obrtom paralizirani su gubitci. Uprava fa
brike kabela podvlači da je prošle godine bila u stanju, zbog 
povećanog obrta, da svoja postrojenja bolje iskorišćava, ali 
istovremeno spominje, da racionalno iskorišćavanje još uvek 
nije postignuto.

Prošle smo godine konstatovali, prema izveštaju uprave, 
da proizvodnja užeta od žice nije bila zadovoljavajuća; ove 
godine je u pogledu potrošnje tih užeta došlo do znatnog po
boljšanja i uprava podvlači, da je u žicama za osvetlenje po

*) Za 1929, godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog. Blagostanja” od 27. dee. 1930. god., br. 52. str. 242.

stigla mnogo veći obrt. U koliko taj obrt još uvek ne odgovara 
očekivanjima i potrebi, to leži razlog u nedovoljnoj carinskoj 
zaštiti i u pogledu teškoća koje postoje kod carinjenja čelične 
žice, koje treba uvoziti. Već i prošle i pretprošle godine bile su 
preduzete mere, kako bi se ove poteškoće uklonile, još pre 
revizije opšte carinske tarife a da se time preduzeću ostvari 
mogućnost konkurisanja. Međutim to pitanje se nalazi još uvek 
u onome stanju, kao 1929. godine. Kod olovnih kablova je obrt 
u 1930. godini znatno smanjen, što se objašnjava time, da kon
kurencija zapadnih država dolazi u našu državu sa nižim po
nudama.

Glavne bilansne pozicije za poslednje tri godine, od ko
jih je tek u drugoj polovini 1929. godine i u 1930. godini nor
malnim kapacitetom rađeno, pružaju sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Zemljište sa zgradom 1.015 2.827 2.827
Kuća sa zemljištem 198 215 215
Mašine, alat i pribor 478 4.279 4.323
Nameštaj 45 40 36
Gotovina 0.8 4 4
Zalihe sirovine i robe 1.402 3.453 2.121
Dužnici 2.489 4.650 3.955
Gubitak 35 — —

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000

Redovni rezervni fond 33 480 34
Fond smanj. vredn. fabr. zgr. — — 292
Fond smanj. vredn. mašina — — 755
Fond smanj. vredn. kuće za stan. — — 10
Poverioci 2.633 11.968 9.204
Dobit — 38 187
Zbir aktive ili pasive 5.667 15.487 13.482

Račun gubitka i dobitka. .
Rashodi

Poslovni troškovi 332 956 1.223
Porezi 25 55 133
Otpisi 33 451 580
Kamata — 497 787
Dobit — 38 187
Gubitak iz 1928. god. — 35 —

Prihodi , "
Bruto dobit 355 2.034 2.910
Gubitak 35 — —
Zbir prihora ili rashoda 391 2.034 2.910

Glavnica je ostala nepromenjena; ali su rezervni fond i 
amortizacioni fondovi znatno dotirani, tako da u 1930. godini 
sopstvena sretstva dostižu 4.09 miliona prema 3.48 miliona u 
1929. godini. Poverioci su u 1930. godini znatno smanjeni; od
11.97 miliona u 1929. godini, iskazani su u 1930. godini sa 2.76 

"miliona manje odnosno sa 9.2 miliona dinara. Objašnjenje 
nam daje aktivna strana bilansa.

Zemljište sa zgradom kao i kuća sa zemljištem bilansi- 
rane su sa nepromenjenom vrednošću. Kod pozicije mašina, 
alata i  pribora vrednost je čak i nešto veća, što dokazuje, da 
su pored otpisa nabavljana i nova postrojenja. Fabrika se uvek 
još proširuje. Objašnjenje smanjenih poverioca leži u kretanju 
pozicije zalihe sirovine i robe i u poziciji dužnici. Ove pozicije 
su prema 1929. igodini smanjene. Prva za 1.33 miliona, a druga 
za 695 hiljada dinara. Mi smo već napomenuli, da su obrti u



robi znatno bili veći i da je vrednost sirovina koje mora pre
duzeće imati na lageru u osetljivoj meri smanjena. Zbog toga 
i zbog brže naplate potraživanja moglo je preduzeće smanjiti 
i stavku svojih kreditora.

Sopstvena sretstva jedva pokrivaju vrednost zemljišta 
i zgrada; sva postrojenja, alat, pribor, zalihe, dužnici i t. d. fi- 
nansirani su sa poveriocima. Ali kako su ovi identični sa osni
vačima i akcionarima, to je ovo pitanje za preduzeće bez ika
kvog značenja. Bruto dobit iskazana u računu gubitka i dobitka 
potvrđuje, da je preduzeće znatno moralo povećati volumen 
svoje proizvodnje; ona je prema prošloj godini veća za skoro 
50% odnosno 900 hiljada dinara i to uprkos tome, da je vred
nost: sirovina znatno opala, zbog čega su i cene gotovih proiz
voda znatno snižene. Odgovarajuće tome primećujemo u ras
hodima povećanje poslovnih troškova. Ovogodišnja amortiza
cija znatno je veća od prošlogodišnje i iznosi 580 hiljada di
nara; i kam ata plaćena za povučene kredite je veća prema pro
šlogodišnjoj za 290 hiljada a iznosi 787 hiljada dinara.

'Intenziviranjem proizvodnje povećana je i čista dobit, 
na 187 hiljada dinara, koja dozvoljava, da se pristupi — prvi 
put — isplati 5% dividende odnosno 50 dinara po akciji; 5% 
dotirano je rezervnom fondu, 10% na ime tantijeme upravnom 
i nadzornom odboru, a ostalih 8843 dinara preneto je na novi 
račun.

Fabrika kabela zaposluje preko 100 radnika; ona ima u 
Beogradu u Deligradskoj ulici svoju sopstvenu prodavnicu, 
koja je u 1930. godini znatno proširena, tako da se najveći deo 
fabričnog robnog prometa obavljao u Beogradu.

U upravnom odboru Novosadske fabrike kabela nalaze 
se g. g.: Dr. Stevo Adamović, Dr. Georg Zapf (Köln), Rèinhold 
Wicar (Budimpešta), Bencion Bully (Beograd), Richard J. 
Knaur (Beč), Josef Neumann (Zagreb), Dr. Felix Stransky 
(Beč).

СРПСКА КРЕДИТНА БАНКА — ВУКОВАР*)

У бившој сремској области je Српска кредитна банка, 
Вуковар, била једна од најјачих новчаних завода; сада, у 
Дринској бановини због промењене територијалне поделе, то 
више није случај. Али je она ипак одржала доминирајући 
утицај у Вуковару и љеговој широј околини, na чак и преко 
бановинских граница.

Према волумену л о о о в а  Српска кредитна банка при- 
пада реду наших ередњих провинцијских завода, који у 
cBOMè лшљеу обављају једну надасве важ.ну привредну функ- 
цију, У тој улози их провинцијски филиали великих банакп 
никад неће моћи заменити. Ове последње претстављају не- 
какве резервоаре и канале за лрикупљање уложака, које оие 
улућују овојим централама. И самостални провинцијски за- 
води прикупљају улошке али са том разликом, да та срет- 
ства опет у ■ своме крају пласирају и тиме у много већој 
мери допринашају економском подизању провинцијске ра- 
диности, сељаштва, заната и трговине, једном речју ситног 
привредног елемента.

Ми смо већ имали прилике да истакнемо, да je Српска 
кредитна банка била оспована пре 32 године из политичких 
разлога, као економско залеђе наш ег иационалног покрета 
у Срему. Природно je, да се je поеле уједињења ова функ- 
ција морала' уклонити чисто природним интересима, али 
игра национални моменат још и данас — и ако je прошло 13 
годииа од како поетоји маша држава — у Срему увек још 
једну важну улогу која се HUKaico не сме потцењивати. 
Управници Српске кредитне банке у Вуковару свесни су и 
те своје дужности.

*) За 1929. годину биланс ј£ анализираи у додатку
„Народног Блапостања,, од 4. октобра 1930. године, број
40. страна 175.

Kako je ĆpncKa Кредитна банка уско везана са суд- 
бином сељака, занатлије u трговца свог округа и пошто je 
познаго да су њихове прилике у прошлој години биле све 
друго но добре, онда je разумљиво, да ни банка у 1930. го- 
дини није могла показати неки нарочити полет. Али je она 
упркос томе врло повољно прошла кроз ту  годину. Напредак 
се одразује већ и у томе, што се волумен њезиних послова 
према ранијој години није смањио, као што je то био случај 
код већине иовчаних завода Срема, Војводине и Баната.'

Упоређење главних билансних позиција- за последње 
четири године даје следећу слику :

Рачун изравнања
Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.

> хиљадама динара
Готовина 492. 539 314 299
Хартије од вредности 121 133 148 188
Вредност пенсиоиог фонда 90 90 105 105
Менице 11.022 12.884 12.127 11.301
Дужници 7.625 5.962 5.710 6.427
Оставе 9.226 10.247 8.833 8.926
Непокретности 300 270 260 260

Пасива :
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 1.337 1.430 1.480 1.541
Пеизиони фонд 177 203 226 250

Улози на књижице 11.311 10.318 9.237 10.328
Улози no тек. рачунима 1.325 1.344 1.726 581

Повериоци 1.709 1.492 1.238 979

Реесконт 938 2.431 2.045 2 217

Неподигнута дивиденда 20 15 18 17

Преносна камата 245 198 148 198

Чиста добит 586 446 546 469.

Збир пасиве (без остав.) 19.652 19.881 18.667 18.58 t

Рачун губитка и
Расходи :

добитка

Камата 681 : 740 741 .852'
Трошкови 294 272 314 408
Порез 414 747 462 395
Добит 586 446 546 469

Приходи :
Препос добитка 5 1 1 0.5
Камата 1.856 2,063 1.962 2.059
Разни прмходи 165 171 111 6f>
Збир прихода 2.026 2.236 2.074 2.126
Дивиденда 20% 16% 20% 17%

Главница je остала непромењена са 2 милиона ди-
нара — све од 1923. године. Ако имамо у виду, да je пре
јзата износила 300.000 круна, и да je у првим ратним 10 ди-
нама повишена на један милион крума (када је круна још 
одговарала златној) онда видимо, да je банка претрпела 
знатне губитке на вредности своје супстанце — што je 
Случај код већине провинцијских завода. Резерве су рела- 
тивно веома високе — са преко 77% главнице, a достижу
1.54 милиона динара. Заједио са пеизионим фондом и до- 
битком у 1930. години, сопств&на сретства износе 4.26 ми- 
лиона динара, a туђа 14.12 милиона.

Главни део туђих сретстава су улози на штедљу, који 
крајем 1930. године износе 10.33 милиоИагдинара; овај по- 
раст je толико интересантнији, пошто знамо, да су .улошци*
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Ha штедњу y тим крајевима били у знатном опадању. A тај 
пораст (који изноеи скоро 1.1 милион динара односно преко 
10%) био бн већи, да није у прошлој| години извршена пот- 
пуна уплата треће и чепврте рате акција Аграрне банке. 
Нешто због тог пораста a и због повећања сопствеиих срет- 
става у 1930. години знатно су редуцирани повериоци и па- 
сивни текући рачуни. Код повериоца примећујемо кроз све 
четири последње године тенденцију смањења, од 1.7 милиона 
на 980 хиљада динара односно за 730 хиљада динара; улози 
no текућем рачуну тшрасли су у 1929. години за скоро 400 
хиљада динара, али су у 1930. години смаљени на 581 хи- 
љаду односно за 1.15 милиона динара. Томе на супрот je 
реесконт псивећан за 172 хиљаде на 2.22 милиона динара. 
Укупна страна сретства износе да!кле крајем 1930. године 
14.12 милиона a према 1929. години мања су само за 142 
хиљаде динара, a за нешто мањи износ повећана су сопс- 
твеиа сретства.

Сва ова сретства, туђа и сопствена лласирана су кра- 
јем године у следеће послове : 11.3 милиона динара дато je 
на меничне кредите; из горње таблице видимо, да je тај 
пласман крајем 1930. године емањен за 826 хиљада динара, 
дак су кредити no текућим рачунима крајем ове године 
већи за 720 хиљада динара, a износе 6.43; милиона динара. 
Укупан промет no овим рачунима износио je 94.9 милиона 
динара. Позиција хартија од вредности показује гшвећање 
за 40  хпљада на .188 хиљада динара a вредност пензионог 
фопда као и непокретности je остала непромењена; прва 
еа 105 хил.ада a друга са 260 хиљада динара. Код позиције 
непокретности треба споменути, да je Српска кредитна 
банка у Вуковару, према извештају управног одбора, у 
току прошле гадине купила.у Вуковару зграду „Гранд Хо- 
тела” . Ова се трансакција из завршних рачуна ие може ви-

дети што се тумачи тиме, да. грунтовни пренос још није 
извршен.

У рачуну губитка и добитка видимо, да су расходи 
на каматама већи но последњих година, a тако исто и трош- 
кови. Већи су и приходи од камата, док су „разни приходи“ 
мањи но прошле године; али пошто показују расходи знат- 
нији пораст но приходи, чиста je добит ман,а од прошло ro-
дишње и износи 469 хиљада динара. Смањеше чисте до-
бити објашњава банка чињеницом, да je у току читаве
прошле године рачунала дужницил\а -мању камату a ула-
гачима одобравала до краја године иепромењену камату.

Подела чисте добити je следећа :
Резервном фонду 46.922.4Q
на име 17% дивиденде 340.000.—
иснзиопом фонду чиновника 20.000.—
10% тантијеме управном одбору 46.922.40
3% тантијеме надзорно:м одбору 14.076.72
a на нов-и рачун je пренето L302.55

Мала главница дозвољава Српској кредитној баици 
исплату високе дивиденде : тако je плаћено у 1927. и 1929.
години на име дивиденде 20%, 1928. године 16% a ове ио-
следње 1930. године 17% односио 17 динараH a  акцију.

Српска кредитна банка подржава и једну филијалу 
у Шиду.

У управн се налазе : претседник, Никола Бингулац, 
потпретседник Војислав Паланчанин, Милан Илић, Срета 
Кузмановнћ, Петар Михајловић, Милан Стев. Радовић, Ни- 
кола Тзурић, Александар Станишић, Ђока Спаић, Теодор 
Селаковић и Сима Николић. У надзорном одбору су : прет- 
седник Стево Петровић, Др. Игшат Михајловић, Данило 
Узелац, Михајло Ковачевић. Цепзори филијале су гт. : ' 'Бока 
Спаић, Славко Шимић, Глигорије Зечевић.

ЕПоштанша Штедионица
I КРАЉЕВИНЕ ЈУГО СЛАВ И ЈЕ
*  Ц Е Н Т Р А Л А  У Б Е О Г Р А Д У .  — Филијале у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Скопљу.
Ш  ...........................  ........................................................*..............................." "  — *'

I  О Т В А Р А  Ч Е К О В Н Е  Р А Ч У Н Е
■ сваком физичком и правном лицу. Плаћања преко чековних рачуна су
"  брза, поуздана и Јевтина, a могу c© вршити код свих пошта у држави.
;  ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ
Ј и свани власник чекоаног рачуна може наре=
■ ђивати исплате у све земље у целом свету.
I П Р И М А  У Л О Г Е  H A  Ш Т Е Д Њ У

Штвдна књижица Поштанске штедионице најпогодније je сретство за штедњу, јер
■ с® штвдни улози примају м исплаћуЈу код свих пошта без икаквих трошкова.
I  ЧЛАН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШ УЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.

I За улоге на штедњу зшд Поштамске Штедиошце јамча држава
g Обавештења даје Поштанска Штедионица и све поште у земљи.



Земаљска банка за Босну и Херцеговину 
у Сарајеву

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930, године.

Актива Пасива

Стање готовине, купона и кованог
Динара

Дионичка главница (200.000 ком.
Динара

новца, као и жиро потраживања 34,996.188-43 no ном. Дин. 100'—) 20,000.000'-
Мјенице у портфељу 60,206.38779 Резервни фондови: 15,113,897 13
Разни ефекти 13.453.579-36 редовни резервни фонд 10,000.000 —
Ефекти фонда за сигурност залож. 416.098 18 изранредни резервни фонд 4,582.299-21
Хипотекарни зајмови 609.332-75 фонд за сигурност заложница 531.597-92
Комунални зајмови 810.202-08 Извучене заложнице и комуналне
Дужници 200,319 003-43 обвезнице у промсту 1,255.550-—
Одјељење духана и шљивских Вјеровници 276,503.654 12

продуката 6,676.350-80 Неисплаћени купони наших акц,,
Некретнине 1,026.726'— заложница и комун. обвезница 

Пензиони фонд 
Рачун добитка и губитка : 

пренос добитка из 1929. год. 
добитак у 1930, год.

390.578-89
1,566.383-43

223.424-65
3,460.38060

Укупно 318,513.868 82 Укупно 318,513.868'82

đ ■ ' ji
Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930= године.

Губита^ Добитак

Динара Динара
Рачун плата 7,654.096"34 
Трошкови, порези ит.д. 5,912.673'— 
Пренос добитка из 1929. год. 223.424'65 
Добитак за 1930, год, 3,460.380‘60

Пренос добитка из год. 1929.
Добици средишњице и подружница 

на каматама, провизијама, ефект., 
валутама и девизама, те добици 
одјељења духана, шљив. продуката

223.424-65

хипотекарног одељења и т. д. 17,027,149 94

Укупно 17,250.574'59 Укупно 17,250.574 59
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Садржај:

Jadransko-Podunavska banka — Beograd
Прга југословенска творница вагона, стројева и мостова д, д. — Брод на Сави
Gradska štedionica općine grada Sarajeva — Sarajevo
Творница за душик д. д. — Руше
Crnogorska banka — Cetinje
Бокешка банка у Котору — Котор

JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA, BEOGRAD.

Jadransko-Podunavska banka iskazuje u računu gubitka 
i dobitka za 1930. godinu gubitak od 4.1 miliona dinara. Time 
joj je bilo ne samo onemogućeno da produži plaćanje divi
dende, čime je počela 1929. godine, već je primorana da uma
nji svoj rezervni fond za iznos od 4.1 miliona dinara, koliko se 
moralo da otpise kao gubitak jer se iz dobiti nije mogao da 
popuni. U takvim slučajevima se obično kaže da su akcionari 
malerozni. Ali u ovom bi se slučaju pre moglo reći da su ma- 
lerozni upravljači Jadransko-Podunavskom bankom. Akcionari 
znaju vrlo dobro, da do integralne i zadovoljavajuće dividende 
ne može se trajno doći, donde dok se ne likvidiraju svi bolesni 
delovi bančine aktive. Kao što smo već u analizi dva ranija 
bilansa napomenuli, na tome se najaktivnije radi i mnogo je 
toga već sanirano. Neplaćanje dividende je veliko iznenađenje 
za akeionare, ali je to iznenađenje i uzrok velike depresije kod 
upravljača.

Jadransko-Podunavska banka postala je fuzijom Jadran
ske banke i Podunavskog trgovačkog društva. Prva je ušla bo
lesna u brak, dok je Podunavsko trgovačko društvo bilo jedno 
od najlikvidnijih bankarskih poduzeća u Jugoslaviji, koje se u 
glavnom bavilo jednom od najlikvidnijih privrednih delatnosti 
kod nas, a to je finansiranjem izvoza. Kod izvoza nema vere
sije u opšte. A roba se prodaje uvek za gotovo. Dok je Jadran
ska banka unela u brak kao miraz učešće u raznim poduzećima, 
čija se situacija delimično pogoršala posle završene inflacije, kao
i potraživanja od dužnika, čija je solventnost bila delom proble
matična, dotle je Podunavsko trgovačko društvo unelo naj
zdraviju aktivu, potraživanja od trgovaca izvoznika, koji su 
inače prvi pioniri kapitalizma u Srbiji. Podunavsko trgovačko 
društvo je ušpricavalo svežu krv: Jadranskoj banci, koja je 
bila obolela. Lako je prebaciti nedovoljnu predostrožnost u- 
pravljačima banke, naročito s obzirom na to da je konjunktura 
za tu vrstu privredne delatnosti bila za poslednje dve godine 
notorno nepovoljna. Ali bi taj prekor bio zasnovan na meha
ničkom rezonovanju bez ikakve psihološke primesi. Treba se 
staviti u položaj čoveka koji je kao direktor bauke 25 god. pra
tio vođenje poslova i imovno stanje jednog komitenta, koji 
je bivao tokom vremena sve solventniji. Potreban je veliki po
tres pa da se takav direktor preorijentiše u oceni solventnosti 
dotičnog komitenta. U svakom slučaju ti gubici nemaju ni

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 12. aprila 1930. godine, broj 15. strana 
65, a za 1928. godinu u 8. broju od 30. marta 1929. 
godine, strana 121,

kakve veze sa istorijom bolesti Jadranske banke pre no što 
je izvršena fuzija. Taj gubitak ne pretstavlja recidiv u bolesti 
Jadransko-Podunavske banke ,već jedan specijalan maler. To 
je isto kao kad bi se čoveku, koji je na putu izlečenja od za- 
paljenja pluća, dogodio maler da iskrši nogu.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927.

u
1928.

hiljadama
1929.

dinara
1930.

Blagajna 14.876 11.128 14.662 14.587
Menice 120.943 111.801 115.711 104.600
Dužnici 76.280 82.017 87.662 63.687
Hartije od vrednosti 43.679 46.994 48.384 57.074
Konzorcijalni poslovi 4.528 4.750 1.450 1.375
Vrednost rezervnog fonda — — — 6.831
Vrednost penzionog fonda — — 158 570
Nepokretnosti 47.525 39.232 38.334 37.200
Ostave, duž. za garan. it.d. ■— 212.960 209.116 190.016
Gubitak
Pasiva

54.174 --- -------- 4.060

Glavnica 55.000 55.000 55.000 -55.000
Pensioni fond -r 790 1.086 1.375 1.675
Rezervni fond 6.199 6.179 6.343 6.800
Ulozi na knjižice — - 44.622 48.513 48.728
Ulozi po tek. računima 61.674 114.716 122.822 115.903
Poverioci 184.188 71.042 68.891 61.878
čista dobit — 3.276 3.416 .— -

Zbir bilansa 307.833 

Račun gubitka i
Rashodi

295.923

dobitka.

306.363 289.985

Upravni troškovi 10.262 9.399 9.260 8.653
Porezi i takse 1.066 1.048 1.083 837
Kamata — — 6.292 13.655
Otpisi 
Čista dobit 
Prihodi

59.876 800 792 5.038
— 3.276 3.416 —

Prenos dobiti iz ran. god. 219 — 315 185
Kamata 2.029 7.492 13.784 18.667
od bankarskih poslova 2.627 2.360 2.774 2.245
od konzorcionalnih posi. — 198 — —

od nepokretnosti 5.153 4.474 3.971 3.027
Gubitak 54.174 — — . 4.060
Zbir prihoda 71.205 14.524 20.846 28.184

Iz gornje tablice vidimo da razvijanje volumena poslova 
JađranskojPodunavske banke, kako ukupnog tako i po kom- 
partimanima, nosi potpuno obeležje konjunkture, Pošto je još
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1929. godine, a po energično izvršenoj sanaciji ranijih godina, 
imala polet u poslovima što se ogleda u povećanju bilansne 
sume od 295.9 mil. din. na 306.3 mil. din., u 1930. godini, imamo 
ponova nazadak na 290 miliona dinara.

'Dve glavne pozicije u aktivi: dužnici po tekućim raču
nima i eskont, koje su u 1929. godini porasle prema 1928., u 
znak ponovne reprize poslova, u 1930. godini pokazuju sma
njenje i to prvi za 24 miliona dinara, a drugi za 11 miliona. 
Samo treća važna pozicija u aktivi, hartije od vrednosti, poka
zuje porast za skoro 9 miliona dinara. Banka to objašnjava 
plasiranjem jednog dela imovine u hartije od vrednosti naročito 
državne — što je u ostalom bila opšta pojava kod našega ban
karstva. U aktivi je još jedna pozicija dobila malo veći značaj 
prema ranijim bilansima, a to je vrednost rezervnog fonda, koja 
je u 1929. godini iznosila 158.000 dinara, a u 1930. godini 6.8 
miliona. Znači da se ukupni portfelj hartija od vrednosti pove
ćao za okruglo 15.5 miliona dinara.

Po računu „nostro” pokazuje banka hartije od vrednosti 
svega 57 miliona dinara, od čega je okruglo 20 miliona državnih 
hartija od vrednosti. Kad se tome dodadu još 6,8 miliona di
nara koliko se iskazuje u aktivi kao vrednost rezervnog fonda, 
onda ukupan portfelj državnih obligacija iznosi 26,8 miliona 
dinara odnosno skoro 10% celokupne aktiv^

Tekući računi su smanjeni kao što srno videli u aktivi 
za 24 miliona dinara, a eskont za 11 miliona, ukupno 35 miliona 
dinara. Međutim povećan je portfelj hartija od vrednosti za
9 miliona dinara, a rezervni fond za 6,5 miliona dinara, okru
glo 15 miliona dinara. Znači da je ukupna aktiva smanjena za 
svega 20 miliona dinara.

U pasivi to smanjenje pada 7 miliona dinara na uloge 
na štednju po tekućim računima, na poverioce takođe 7 mili
ona dinara, ukupno 14 miliona dinara. Ostatak do 20 miliona di
nara dobija se od razlike u dobiti 1929. i gubitka 1930.

Rezervni fond iznosi 6,8 miliona dinara, ali pošto se od 
njega otpisuje 4,06 miliona dinara, to će iduće godine iznositi 
svega 2,74 miliona dinara, ako do kraja godine ne bude dobio 
novu dotaciju.

Ukupan gubitak iznosi 7,1 milion dinara, u što ulaze po
red pomenutog gubitka i otpisi na industriskim poduzećima, na 
dubiozi i na nepokretnosti (2% ). što  je gubitak iskazan samo 4 
mil. din. objašnjava se kompenzacijom sa promenama u računu 
gubitka i dobitka, kao smanjenje troškova (800.000 din.), i t. d.

Portfelj, koji iznosi, kao što smo videli, 57 miliona dinara, 
ima pored državnih hartija (20 mil. din.), još 20.8 miliona di
nara akcija novčanih zavoda i osiguravajućih društava, u koje 
spadaju akcije Slavonske agrarne štedionice u Oseku, Udeo- 
ničke zadruge u Beogradu, osiguravajućeg društva „Sava” i 
Agrarne banke. Akcija industriskih poduzeća ima 11.59 miliona 
dinara, u koje spadaju akcije Združene pekarne, Ljubljana, 
Strojne tovarne, Ljubljana, zatim Radionice veziva i klepla, 
Bled, Juba u Dolu, kod Pilane i fabrike sanduka na Sušaku i 
kod fabrike cementa u Mojstrani. Dinara 4.6 miliona akcija bro
dogradilišta u Kraljevici i „Jadranska plovidba” i „Oceanija” 
koje su danas, posle regulisanja pitanja o subvenciji, prvo
klasni papiri.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ВАГОНА, СТРОЈЕВА 
И МОСТОВА Д. Д. — БРОД HA САВИ.*)

Анализирајући биланс Прве југословенске творнице 
вагона, стројева и мостова д. д. у Броду на Сави за 1929 
годину, ми смо одмах у уводу истакли, да je укупна сума 
билансе од 162 милиона динара концем 1928 године порасла 
na 214 милиона динара концем 1929 године.

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања“ од 5. јула 1930. године, број 27., 
страна 118; a за 1928. годину у 3. броју од 18. јануара 1930. 
године, страна 17.

Концем 1930. године укупна сума билансе поновно je 
у порасту и досегла je износ од 296 милиона динара. Taj 
износ налазимо код једног врло маленог броја наших индус- 
тријских подузећа. Према томе и no суми укупне билансе, 
Прва југословенска творница вагоиа налази се међу нашим 
водећим индустријским подузећима.

Beh грошле године нагласили смо да би било скроз 
погрешно из знатног повећања укупне суме билансе стварати 
оптимистичке закључке у погледу послова и успеха Бродске 
творнице вагона. За потврду те тезе навели смо да се ни за
1929 годину није приступило исплати дивиденде.

Оно што смо рекли прошле године вреди у још већој 
мери и за ову годину. Укулна сума билансе порасла je у
1930 години за даљних 82 милиона динара. Ну док je 1929 
година завршена са једним na и чедним добитком; 1930 го- 
дина завршава са губитком од преко 4 милиона динара. 
Након паузе од три године, Бродска творница вагона по- 
новно улази у еру губитака.

Иа први поглед изгледа необично : на једној страни 
знатно проширење билансе a иа другој страни губитак. По- 
дузеће проширује данас само онај који ради са профитом. 
A и у нове кредитне операције улази се само ако су перспек- 
тиве сасвим тговољне. Иначе се настоји рестрингирати по- 
словање a преко овога и кредите како се барем не би сно- 
сило претешко бреме камата.

Код Бродске творнице вагона ситуација je скроз раз- 
личита него што je то  код претежног броја подузећа. Док 
je са једне стране укупна сума билансе знатно порасла, ипак 
управа у извештају констатира „да није било доста нару-i 
ћаба са никоје стране“ . Према томе обим послова био je 
мањи. У извештају се нарочито подвлачи да je подузеће тр- 
пело знатну штету што je са стране државе једноставно от- 
казан уговор о оправци локомотива и вагона. Ради тога je 
запослење твориице у другом семестру 1930. године било 
сасвим незадовољавајуће.

Док подузеће ради пуним капацитетом разумљиво je 
да укупна сума билансе расте, макар се и не вршиле ника-. 
кове нове инвестиције. Али да укупна сума билансе расте 
и то за знатан износ чак и онда, кад продукција стагнира, 
редак je догађај што опет имамо захвалити начину фииан- 
сирања радова које изводи наша тешка индустрија.

Међутим да видимо 
гсдине :

развитак билансе за последње 4

Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.
У хиљадама динара

Благајна 693 757 506 265
Ефекти 2.024 2.677 858 1.429
Инвестиције : ------ 45.511 45.510
Некретнине 58.351 80.505 ------
Стројеви ------ 38.584 40.609
Роба и материјал 20.664 37.899 36.463 31.189
Дужници 37.331 50.355 50.394 90.549
Државни бонови ------ 41.650 82.697
Г убитак ------ ------ ------ 4.503

Пасива :
Дионичка главница 27.500 110.000 110.000 ! 10.000
Резерва 1.000 1.000 1.000 1.000
Амортизација 7.810 8.821 10.759 12.789
Повериоцн 77.915 37.179 82.193 152.542
Римесе 4.750 5.000 9.593 20.000
Добитак 72 194 228 ------
Укупна биланса 119.066 162.195 213.969 296.332

Инвестиције су остале у главноме исте. Набављено je 
једино нових стројева за 2 милиона динара што код поду- 
зећа димензија Бродске творнице вагона не игра већу улогу. 
Залиха робе и материјала опале су за 5 милиона динара што 
je у вези са рестрикцијом пословања.
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Дужници су порасли од 50 на 90 милиона динара a др- 
жавни бонови од 41 на 82 милиона. По томе подузеће je 
концем лрошле године имало за 80 милиона динара више по- 
траживања него концем 1929 године. Ту и лежи разлог да 
je укупна сума билансе тако порасла. Пошто je порасла, по- 
дузеће je било приморано да својим комитентима даје веће 
кредите него раније. Изгледа сав посао који je прошле гсн 
дине обавила Бродска творница вагона да je ишао на кредиг, 
бто задужењем у књиге, било примањем бонова. У изве- 
штају се вели да су се државне испоруке исплаћивале „ис- 
кључиво дугорочним државним боновима, a њихово пласи- 
раше било je могуће само уз највеће финансијске жртве“.

Према томе узрок што je Бродска творница вагона и 
упркос редукције пословања тако знатно повећала своју би- 
лансу лежи у чињеници што држава, највећи послодавац, 
своје испоруке плаћа једино боновима. A како те бонове није 
могуће глатко пласирати они остају у благајни подузећа. На- 
равно да тај велики износ бонова, чије je пласирање no из- 
јави управе могуће само уз највеће финансијске жртве, не- 
повољно делује на успех подузећа.

У пасиви билансе веће су промене само код повериоца. 
Како су властита сретства остала на истој висини, повећање 
дужника и државних бонова ишло je на терет „повериоца“. 
Дотично ново пословање се je водило из среготава која су 
стављали на расположење финансијери a не из већ извршених 
радова дотично 'сретстава која су се добила за те радове. 
Повериоци су порасли од 82 на 152 милиона динара дакле за 
70 милиона дин. A и римесе су порасле од 9,5 на 20 милиона 
динара.

Ми смо већ прошле годиме нагласили да je финан- 
сијска структура Бродске творнице вагона no себи одлична. 
Инвестиције износе 85 милиона динара, фонд амортизациј?
12 милиона; no томе инвестиције су заправо књижене са 73 
милиона динара. Томе насупрот стоје властита сретства у 
износу од 111 милиона. По томе она не само да покривају 
све инвестиције него покривају и износ који je потребан за 
фабрикацију. Роба и материјал покривени су властитим сред- 
ствима.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Приходи : 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара

Бруто приходи . 24.733 29.785 33.935 24.012

Расходи :

Трошкови 16.118 23.295 26.394 20.929
Порези 464 273 1.006 807
Камати 7.882 2.525 3.448 3.339
Отписи ------ 1.010 2.857 3.437

Бруто приход пао je за 10 милиона динара. Трошкови 
су пали за 6 милиона. Диференција између мањег прихода и 
мањег расхода у износу од 4 милиона динара имала je за по- 
следицу да je биланс закључен са губитком од 4,5 милиона 
динара.

Издатци за камате књижени су са 3,3 милиона према
3,4 милиона 1929 године макар да су повериоци готово по- 
двостручени. Издатци за камате су за половину мањи него
1927 године ма да су те године повериоци били за више од 
половине мањи. Изгледа нам да један део камата иде преко 
трошкова, догично да се одмах књижи на „бруто приход“. 
Претпостављамо, да се одбитак, уз који се могу пласпрати 
бонови књижи преко рачуна фабрикације.

Бродска творница вагона бави се идејом да напусти 
фабрикацију и поправке вагона и да сву своју пажњу по- 
‘свети фабрикацији пољопривредних стројева.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPŠTINE GRADA SARAJEVA — 
SARAJEVO*)

Sarajevska opštinska štedionica je naša prva komunalna 
štedionica, osnovana posle rata. Prema svojoj konstrukciji ona 
se u mnogome razlikuje od ostalih naših komunalnih štedionica. 
Dok je veći deo osnovan saobrazno propisima austrijskog re
gulativa •— zakona o komunalnim štedionicama (od toga i ime 
regulativne štedionice) koji u ostalom u Slovenačkoj i Dalma
ciji još i danas važi, osnovana je Sarajevska opštinska štedio
nica naročitim ugovorom, potvrđenim od nadležne državne 
vlasti. Takva je praksa u svim krajevima naše države, u kojima 
ne važi bivši austrijski zakon. U tome pogledu a naročito u 
vezi osnivanja novih komunalnih zavoda veoma bi bilo potrebno 
da se donese nov, jednoobrazan zakon o komunalnim štedioni
cama.

Komunalne štedionice nemaju sopstvene glavnice, koja u 
ostalom nije ni potrebna, pošto za sve njihove obveze, a po
naosob za uloške, odgovaraju dotične opštine svom svojom 
imovinom. Jedino Sarajevska i Beogradska opštinska štedionica 
čine u tome pogledu izuzetak, jer one imaju i svoju glavnicu, 
koja im je data kao nekakva supergarancija.

Glavnica sarajevske opštinske štedionice iznosi 40 mi
liona i 73 hiljade dinara. Ali taj iznos opština nije uplatila u go
tovu, već je predala štedionici u vlasništvo i eksploataciju razna 
svoja privredna preduzeća i témeljna glavnica pretstavlja pro- 
cenjenu vrednost tih preduzeća onoga dana, kada su prešla u 
imovinu štedionice. I u tome pogledu štedionica se razlikuje od 
ostalih komunalnih novčanih ustanova. Ona vodi u vlastitoj re
žiji i za sopstven račun sarajevsku električnu centralu, tramvaj, 
vodovod, plinaru, i industriju asfalta. Sem toga je zajedno sa 
Srpskom centralnom privrednom bankom vlasnik akcionarskog 
društva „Špedicija” za internacionalne transporte; u vezi sa tim 
angažmanom ona je i veliko-zakupac soli za Drinsku l Vrbasku 
banovinu, prema ugovoru sa Monopolskom upravom, koji važi 
do aprila 1935. godine. Prema svemu ovome dakle vidimo, da 
je krug rada Sarajevske opštinske štedionice zasnovan na najši
roj bazi. Ona nije samo opštinska štedionica u uskom smislu 
reči, već finansijer i preduzimač velikog stila. Prema austrij
skom regulativu komunalne štedionice se ne mogu da bave 
ovakvim poslovima.

Zajedno sa bilansom publikuje Sarajevska opštinska šte
dionica opsežan i veoma informativan izveštaj o svome stanju 
kao i o razvoju svojih preduzeća. Mi smo najvažnije podatke 
izdvo jili :

a) Električna centrala.
sastoji se zapravo iz dveju centrala: hidrocentrala se nalazi na 
Hridu a kolorična u varoši. Kod obe su mašinska postrojenja 
u 1930. godini ostala nepromenjena, ali su instalacije u transfor
matorima povećane novim stanicama na kapacitet od 5653 
K.V.A. prema 2228 K.V.A. u 1929. godini. U 1930. godini pro
izvedeno je ukupno 7.62 miliona kilovatsati, što prema 1929. 
godini pretstavlja višak od 2.5%. Štedionica podvlači, da joj 
je pošlo za rukom da pomoću izvesnih popravki vodovoda kod 
Prače i Bistrice poveća kapacitet hidrocentrale. I u kaloričnoj 
centrali je zabeleženo bolje iskorišćenje, kod manje potrošnje 
ulja i maziva. Tako je rentabilitet jednog kaloričnim putem 
proizvedenog kilovatsata povećan za okrulgo 14%. Zanimljivi 
su podatci o podeli potrošnje: na privatne stanove otpada 35%, 
na industriju i režiju 29%, na poslovne prostorije 13.5%, za 
trakcije 12%, javna osvetljenja 8% a na razne potrošače 2.5% . 
Od ukupne proizvodnje iskorišćeno je 5.55 miliona kilovatsati, 
dok je ostatak gubitak struje u transformatorima, akumulato
rima 'i t. d., a gubitak u mreži iznosi 13.5%. Prema prošloj 
godini gubitak na struji smanjen je za preko 2.7%. Potrošnja

*) Za 1929. god. bilans je analiziran u dodatku „Narodnog
Blagostanja” od 22. novembra 1930. godine, broj 47, strana 213.
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se naplaćivala paušalno, a u 193Ó. godini nabavljeni su strujo
meri, čime će u 'buduće znatno biti smanjeni gubitci na struji. 
Ukupna dužina mreže iznosi 415.8 km. Novih priključaka bilo je 
u 1930. godini 606 prema 556 u 1929. godini.

b) Tramvaj.

Dužina pruge i stanje voznog parka ostali su u 1930. 
godini nepromenjeni. Interesantna je konstatacija, da je frek
vencija putnika poslednjih godina u stalnom opadanju; u 1930. 
godini manja je za 717 hiljada i iznosi 10.56 miliona 
putnika, zbog konkurencije autobuskog saobraćaja. Uprava 
štedionice napominje, da je preduzela potrebne korake, kako bi 
tu za nju važnu granu posla sačuvala od nepotrebne konku
rencije. Izvršen je niz regulacionih radova na prugama i t. d. 
za što je utrošeno 120 hiljada dinara. Pod jesen otpočeta je 
gradnja velike zgrade za tramvajske kancelarije u koju će i 
opština smestiti deo svojih biroa.

v) Vodovod.
U toku prošle godine je  preduzeta i dovršena instalacija 

vodovoda donjih delova grada, što je postignuto racionalnim 
iskorišćavanjem vrela Kovačić. Zbog toga je u toku 1930. go
dine gradska mreža raširena za skoro 4 hiljade metara a iznosi 
ukupno 125.62 km. Koncem 1930. godine vodovod je imao 
3932 priključaka; sva vrela daju godišnje 7.5 miliona kubika 
vode, od čega iznosi komercialna potrošnja 3.69 miliona kubika 
a ostalo otpada na vakufske i javne česme, vojne objekte i 
požarne hidrate.

d) Plinara.

Zbog mnogobrojnih prigovora potrošača o lošem kva
litetu plina, štedionica je napustila produkciju dvojnog plina i 
prešla na tako zvani mešani plin koji ima znatno veću kalo
ričnu vrednost (preko 4000 kalorija prema 3400 kalorija) ; a 
sem toga mešani plin je, mnogo ekonomičniji. Broj potrošača 
je porastao od 461 na 497 i štedionica podvlači, da se stara 
da opsežnom reklamom poveća potrošnju.

đ) Asfaltna industrija.

To je najmlađa grana privredne delatnosti štedionice, a 
osnovana je 1928. godine, na zahtev opštinskog veća. U 1928. i
1929. podignuta su potrebna postrojenja u blizini plinare a ra
dom je otpočeto početkom 1930. godine. Kapacitet proizvodnje 
iznosi 40 hiljada kvadratnih m etara livenog asfalta od 2 cm. 
debljine. U prvoj godini rada već je izvršeno asfaltnih radova 
u površini od 33.3 hiljada kvadratnih metara, debljine 2 cm. 
Za proizvodnju je upotrebljen prirodni domaći asfalt iz Vrgovca 
kome je primešan inostrani Meksfalt, Sprameks i Trinidad. Pro
izvodnja prve godine iznosi 1.74 miliona kg. gotovog asfalta, 
dok je za betonske radove utrošeno 27 vagona cementa i oko 
300 vagona šljunka.

Toliko o preduzećima Opštinske štedionice. Na zahtev 
opštinske uprave a za pojačanje električne mreže je u 1930. 
godini utrošeno 700.000 dinara, a za uređaj tramvajskih pruga
1.2 miliona. Osim toga dato je opštini na ime oštete za isko- 
rišćavanje puteva za električne, vodovodne i plinske vodove
2 miliona a na ime cestarine, zbog tram vaja 500 hiljada dinara. 
Javno osvetlenje (elektrikom i plinom) i javne česme koštale 
su prošle godine 3.33 miliona a prinos štedionice za uzdržavanje 
gradske Večnice iznosio je 120 hiljada dinara. Dalje čitamo u 
izveštaju, da je izdato u prošloj godini opštinskim službenicima 
i policijskoj straži besplatnih karata u vrednosti od preko 600 
hiljada dinara; u postignutoj dobiti participira Opština sa 235 
hiljada dinara; prema svemu tom izlazi da je u 1930. godini 
od Gradske štedionice primila preko 3.5 miliona dinara.

Da pređemo na sam bilans Gradske štedionice. Njegove 
glavne pozicije pokazuju za poslednje četiri godine sledeću 
sliku :

Gradska štedionica, Sarajevo. 
Račun izravnanja

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Blag. i potr. kod nov. zav. 5.073 2.235 4.920 16.190
Menice 2.783 3.148 2.963 4.254
Hartije od vrednosti 3.526 432 566 1.422
Zajmovi na zaloge 1.784 2.131 1.811 1.760
Dužnici 7.752 12.624 17.553 37.403
Material 5.768 5.173 6.352 6.701
Inventar i teh. postrojenja 37.832 43.421 46.574 50.141
Nepokretnosti 5.534 6.909 6.909 8.094
Investicije 6.078 1.154 2.203 933
Kaucije i garancije 9.910 12.260 16.570 28.045

Pasiva
Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073
Rezervni fond 4.602 1.757 1.923 2.396
Pensioni fond 50 50 54
Fond za amort.* inventara ------ 4.657 9.671
Fond za amort. nepokretnosti ------ 311 506
Ulozi na štednju 11.782 18.877 28.565
Poverioci 27.555 20.869 23.288 44.391
Reeskont 2.406 2.447 ------ ------
Dobit 1.030 221 630 1.178
Zbir aktive i pasive 86.054 89.491 106.426 154.945

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi 21.226 22.302 25.124 25.897
Kamate 1.317 1.887 2.087 2.812
Dobit 1.030 221 630 1.178
Otpisi 3.494 4.961 4.968 5.208
Prihodi

j Kamata i provizije 1.264 1.334 2.037 3.374
Prihodi preduzeća 25.803 28.039 30.774 31.741
Bruto prihodi 27.067 29.373 32.811 35.115

Konstrukcija bilansa je veoma interesantna. To je bilans
jednog novčanog zavoda, kakvih ima vrlo malo, ako nije možda 
čak jedinstven. Sastav bilansne pasive odgovara duhu bilansa 
novčanih zavoda, ali ako bacimo pogled na njezinu aktivnu 
stranu, onda je slika drukčija. Da nema tu pozicije „zajmovi 
na zaloge” mogli bismo tvrditi, da je to bilans jednog indu
strijskog preduzeća, neverovatno saturiranog kapitalom. Pret
postavka nije pogrešna i neosnovana, pošto volumen inđusrij- 
skog poslovanja štedionice daleko prevazilazi volumen njezi
nih bankarsko-štedioničnih angažmana.

To nam najlepše potvrđuje kretanje računa gubitka i do
bitka iz kojeg vidimo, da iznose prihodi industrijske 
radinosti, od električne struje, plina, vode, vožnje, instalacija i 
materijala 31.74 miliona, dok bruto prihodi bankarskih operacija 
dostižu svega 10% odnosno 3.37 miliona dinara. Ali je uloga 
koju zauzima Gradska štedionica među novčanim zavodima Sa
rajeva uprkos tome od vrlo važnog uticaja, što dokazuje već i 
priliv uložaka na štednju; oni su u poslednjoj godini porasli 
za znatan iznos od 10 miliona dinara na 28.56 miliona dinara. 
Veliku agilnost je pokazala uprava štedionice i u pogledu za
jedničke organizacije javno-pravnih novčanih zavoda; u tome 
pogledu preuzela je inicijativu i izrađuje statute Saveza komu
nalnih štedionica za celu našu državu. Tako isto je povela i živu 
akciju za osnivanje opštinskih štedionica u drugim mestima, 
a naročito u Drinskoj banovini. Dosadašnji rezultat tih nastoja
nja je osnivanje komunalnih štedionica u čačku i Vukovaru, 
što je za štedionicu svakako lep uspeh.

Glavnica je ostala nepromenjena sa 40.073.335 din., dok se 
fondovi snažno dotiraju. U 1927. godini iznosili su 4.6 miliona 
dinara, ali su u 1928. godini znatno reducirani, tako da iznose 
samo 1.80 miliona dinara. U 1929. godini fondovi se povećavaju 
na 6.94 miliona, od čega otpada 5 miliona dinara na povećanje



Црногорска банка на Цетињу
Рачун изравнања ка дан 31. децембра 1930. године.

Актива Пасива

Динара Динара
Благајна : Главница:

a) готовина у касама 1,230.216-63 20.000 упл. акц. no ном. Дин. 200'— 4,000.000 -
б) жиро р-н код Нар. банке,— Резервни фонд :

фил. на Цетињу 662.319*20 a) стање 31. дец. 1929. год. 1,526.000'-
в) девизе и валуте 359.802'— б) приходи у току 1930. год. 127.14375

Вриједности резервних фондова 2,127,904 — в) дотација од добитка за 1930. год. 53.856'25
Хартије од вриједности 115.300'— Специјални резервни фонд 389.870'—
Мјенице 16,642.720-97 Пенсиони фонд 300.000-—
Дужници : Улози на штедњу 18,574-739 10

a) текући рачуни и банке 9,749.928-90 Повјериоци :
б) остали 200.090-93 a) жиро рачуни и банке 3,471.628'23

Непокретности no одб. отписа 1,176.000'— б) остали 1,797.910'12
Намјештај и прибор : Реесконт 1,357.750 —

код централе, фил. и заступн. 6-— Неподигнута дивиденда 59.280-—
Наплате 408.863-42 Преносна камата 206.111-18
Кауције 880,400’— Добитак за поделу акционарима 400.000-—
Дужници за гаранције 270.000'— Пошиљаоци наплата 408.863-42
Дужници за наше оставе 1,250.000.— Полагачи кауција 880.400'—
Оставе 16,084.450'— Издате гаранције 270.000 — !
Супергаранције : Наше оставе 1,250.000*—
a) no мјеничним зајмовима 7,368.689-60 Остављачи остава 16,084.450'—
б) по текућим рачунима 4,090.200'— Остављачи сувергаранција :

Оставе на чувању 515.751-50 a) no мјеничним. зајмовима 7,368.68960
б) no текућим рачунима 4,090.200 —

Остављачи остава на чувању 515.751-50
Укупно 63Д32.643'15 Укупно 36,132.643'15

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. године.

Губитак Добитак

Динара Динара
Камате : Преносна камата из 1929. год. 171.346-79

a) на улоге на штедњу 1,487.626-23 Камате :
б) на текуће рачуне 374.266-83 a) од мјеница 2,651.032-27
в) на реесконт 70.352'80 б) од текућих рачуна 1,243.250-56

Порез и таксе 451.652-16 Приходи од разних банкарских
Административни трошкови : послова 521.282-57

a) плате и додаци 1,181.833*— Приходи од непокретности 152.058'—
б) станарина
в) огрев, осветљење, поштарина,

187.900'— Приходи од државних
хартија од вриједн. 132.789"50

књиге и тисканице, пут. тро- од тога пренешено
шкови, оеигурање и т. д. 438.503*17 у резервни фонд 125.345'— 7.44450

Отпис: Приходи од осталих картија од
a) од непокретности 24.000-— вредности 15.310-—
б) сумњива потраживања 11.465-50

Добитак Динара 534.125'—
Дотација резервном фонду 53.856-25
Тантијема Управаом и Надзорном

Одбору и чиновницима 80.268-75
Добитак за поделу акционарима 400.000'—

Укупно 4,761'724"69 Укупно 4,761.724 69

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Градска штедионица опћине града Сарајева 
у Сарајеву

Рачун изравнањз на дак 3f. децембра 1030. године.

Актива Пасива

Дннара Динара
Г отовина: Темељна главница 40,073.335-24

у благајни 1,898.84653 Резервни фонд*) 2,395.885-43
код Нар. банке, Пошт. штед. и Пензиони фонд 54.000-—
новч. завода 14,291.394 33 Фонд за амортизацију инвентара 9,671.557-20

Вриједносни папири 1,422.107 — Фонд за амортизацију некретвина 506.082-40
Мјенице 4,254.465-55 Улози на штедњу 28,565.416-24
Зајмови на залоге 1,760.340 - Повјериоци :
Дужници : no тек. рачунима, привр. рач.,
no тек. рачунима, привр. рач., депозитима за елек. струју 44,390.91305

потрошачима елекгр. струје, Преносне ставке 64.916-—
плина и воде 37,402.880-69 Кауције и гаранције 4,292.700 —

Материјал 6,701.462-54 Депоненти 23,752.925-49
Инвентар и техничка постојења 50.140.787-62 Добитак у 1930. год. 1,177.706-49
Некретнине 8,094.065 31
ИнвестициЈе 933.462-48
Дужници кауција и гаранција 4,292.700-—
Депозити 23,752.925-49 *) Са ОВ0 ГОДШ1Ш.ОМ дотацијом изно- 

сиће резервни фонд Дин. 3,279.165'30.

Укупно 154,945.437-54
1

Укупно 154,945.437.54

Рачун губитка и добитка на дан 31. децеибра 1930. године.

Губитак Добитак

Динара
Трошкови : 

плате чиновника, надеице радника, 
порези и пристојбе, канцелариске 
потребе, трошкови производње и 
остали режијски издаци 20,065.474‘57

Трошкови јавне расвјете и јавних 
чесама 3,331.398'53

Отштета градској општини Сарајево 
за искоришћавање путева и тргова 
за положене водов., елек. и плин. 
надземне и подземне водове 2,000.000’—

Отштета град. опћини Сарајево за 
употребу опћинских цеста no град. 

трамвају 
Камате :

500.

2,831,no тек. рач. и улозима на штедњу 
Отписи:

инвентара 5,014
некретнина 194,

Добитак у 1930. год. 1,177

000 —

970-25

,078-37
,749-66
706-49

Укупно 35,115.377‘87 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Динара
Камате и провизије : 
no тек. рач., мјеницама, зајмовима 

на залоге, вријед. папирима и т.д. 3,374.578'23 
Приходи предузећа: 
од електричне струје, плина, воде, 

вожње, инсталација и материјала 31,740.799-64

Укупно 35,115.377-87 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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amortizacionih fondova; u 1930. god. ti su fondovi povećani 
na 12.03 miliona dinara; od toga je 2.4 miliona rezervni fond, 
9.67 miliona fond amortizacije inventara, 50.6 hiljada fond za 
amortizaciju nepokretnosti i 54 hiljade dinara pensioni fond. 
Naročito snažan je u 1930. godini porast stranih sretstava. O 
ulozima na štednju je već bilo govora. Još veći porast pokazuju 
u 1930. godini poverioci. Dok je ova pozicija u 1929. prema
1928. godini porasla samo za 2.4 miliona na 23.3 miliona di
nara, iznosi povećanje u 1930. godini čitavih 21 milion dinara. 
Reeskont poslednje dve godine nije više iskazan, a u izveštaju 
čitamo da je zbog dovoljno velikog priliva drugih sretstava 
smatrala te kredite kao gvozdenu rezervu. Tuđa sretstva sa
rajevske štedionice iznose dakle krajem 1930. godine 72.9 mi
liona, a sopstvena 53.88 miliona, ili ukupno 126.83 miliona di
nara, čiji plasman je bio sledeći: najveći je onaj u industrijska 
preduzeća; naime material, inventar i tehnička postrojenja, ne
pokretnosti i investicije- bilansirane su krajem 1930. godine sa 
65.87 miliona dinara. Ako od tog iznosa odbijemo fondove a- 
mortizacije od 10.18 miliona dinara, onda izlazi, da je u ova 
preduzeća investirano 55.69 miliona. Prema 1927. godini njiho
va je vrednost povećana za preko 10 miliona dinara. Druga 
najveća pozicija bilansne aktive su dužnici sa 37.40 miliona 
dinara; ova je pozicija prema 1929. godini veća za 20 miliona 
a prema 1927. godini čak i za 30 miliona dinara. U pogledu 
ove pozicije, pa i drugih, bilo bi oportuno, kad bi uprava šte
dionice davala malo detaljnija saopštenja o njihovom sastavu; 
bilo bi interesantno znati, dali su ti dužnici opština, štedionič- 
na. komunalna preduzeća, privatnici i t .d. Jedino u pogledu 
kreditiranja opštine čitamo u izveštaju: „Svesni svojih dužno
sti prema svojoj opštini, mi smo joj omogućili u prošloj godini 
davanjem privremene pozajmice do visine od 17 miliona di
nara, da može ostvariti svoje planove na unapređenju grada, 
a da ne mora posezati za vezanim zajmovima pod još teškim 
i skupim uslovima, dok se prilike na tržištu kapitala kod nas 
i na. strani ne budu izmenile na bolje. Ovo nam je bilo mogu
će učiniti u toliko lakše, što je stalan priliv poverenih nam nov
čanih sretstava to potpuno omogućavao”.

Drugi oblici kreditiranja kao što su menice i zajmovi 
na zaloge, ne igraju naročite uloge. Menični krediti pokazuju 
u poslednjoj godini porast od 1.3 miliona na 4.25 miliona di
nara; to su krediti kojim se služe manji privrednici, zanatlije 
i trgovci i to uvek u manjim iznosima; 31. decembra u port
felju se nalazi 790 takovih menica sa prosečnim iznosom od 
5314 dinara. Zajmovi na zaloge nešto su manji no u 1929. go
dini, i to uprkos tome da je štedionica dva puta snizila kamatu 
na ovu vrstu postova i proširila rad i na dragocenosti i držav
ne papire.

Povećanje pozicije material i inventar potiče otuda, što 
je u ovu poziciju ušla nova grana poslovanja — asfaltna indu
strija — i pošto je proširena električna, vodovodna i tramvaj
ska mreža.

Stavka „nepokretnosti” povećana je zbog kupovine 
zemljišta za novu palatu štedionice i zgrade za asfaltnu indu
striju.

Zbog znatnog povećanja tuđih sretstava morale su se 
povećati i likvidni plasmani, što je u izdašnoj meri učinjeno: 
blagajna, potraživanja kod Narodne banke, Poštanske štedi
onice i privatnih novčanih zavoda iznose krajem 1930. godine 
16.19 miliona dinara odnosno za 11.27 miliona više od 1929. 
godine.

Pozicija hartija od vrednosti povećana je za 855 hiljada 
dinara, zbog uplate poslednjih rata za akcije Agrarne banke.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su bruto prihodi 
porasli za 2—3 miliona na 35.12 miliona dinara; imali smo već 
priliku da napomenemo, da 31.74 miliona otpada na prihode 
preduzeća a 3.37 miliona na prihode bankarskog poslovanja. 
Od toga je utrošeno na rashode 25.89 miliona na troškove i to
20.06 miliona za plate, nadnice, poreze, troškove proizvodnje, 
za troškove javnog osvetlenja i česama 3.33 miliona, kao ošteta

sarajevskoj opštini za iskorišćavanje puteva i trgova 2 miliona, 
za upotrebu cesta tramvajem 500 hiljada dinara; rashodi po 
kam atama iznose 2.83 miliona. Otpisi inventara dostižu 5.01 
miliona a oni nepokretnosti 195 hiljada dinara.

Dobit iznosi 1.17 miliona dinara, a podeljena je na sle
deći način: 5% odnosno 58.8 hiljada dinara kao nagrada člano
vima upravnog odbora, 20% ili 235541 kao udeo dobiti gradske 
opštine a ostatak od 883 hiljade dinara dodat je redovnom 
rezervnom fondu, koji sa tom dotacijom iznosi 3.28 miliona 
dinara.

lUprav.ni odbor sastavljen je iz sledeće gospode: Pret- 
sjednik i načelnik grada Sarajeva: Asimbeg Mutevelić; pot- 
presjednik: Dr. Ivan Pavičić; Dr. Dušan Jeftanović, Hilmibeg 
Kapetanović, Pavao Kubović, Mag. Ph. Ivo Vranić, Silvio Al- 
kalaj, Muhamed ef. Semiz, Radoslav Forović, Dr. Asim Musa- 
kadić, Svetozar Cvijetić, Niko Stojkanović, Ješua M. Israel, Bar
tol Franičević, Ahmetaga Kamušin. Poslovno veće: Pretsjednik 
i načelnik grada Sarajeva: Asimbeg Mutevelić; Dr. Ivan Pavi
čić, Silvio Alkalaj, Dr. Dušan Jeftanović, Hilmibeg Kapetano
vić, Ahmetaga Kumašin. Nadzorni odbor: Pretsjednik: Vlado 
Đurić; Dr. Safvet Zečević, Marko Brđanović, Ibrahimaga De- 
mirdjić.

ТВОРНИЦА ЗА ДУШИК Д. Д., — РУШЕ.*)

Положај индустрије нитрата у првом реду уметног 
гнојива нису повољне. Ни на страни ни код нас. Опажа te  
једна јака хиперпродукција. Иокоришћење в-одених сила из- 
гледа да je ишло брже него што je растао консум. Велике 
централе, нарочито у крајевима са слабо развијеном инду- 
стријом биле су приморане да подижу творнице нитрата 
или да код такових суделују, како би могле плаеирати ви- 
шкове електричне енергије. У Немачкој отсет настале су ве- 
лике творнице нитрата на бази великих електрана које су 
подигнуте на рудницима слабије врсте угља.

Са друге стране консум уметног гнојива у најновијг 
време не показује онај пораст који je показивао још прз 
неколико година. Аграрна криза, дотично ниске цене аграр- 
них продуката има за последицу да се пољопривреднику у 
мкого случајева више не рентира водити интензивно газдин- 
ство. A само код интензивног газдинства могућа je у.по- 
треба већих количина уметног гнојива. Нарочито последњз 
две године консум уметног гнојива рапидно пада. Ha страни, 
a нарочито код нас, где аграрна криза притиска у много 
већој мери него што je у већини држава иноземотва где се 
je помоћу царинске политике пољопривреднику осигурала 
одговарајућа цена за његове продукте.

Покушава се помоћу интернационалних картела регу- 
лисати продукцију. Регулација у овом случају значи редук- 
цију. Ha тој регулацији интересирана je и наша држава. 
Што се тиче продукције нитрата ми играмо доста знатиу 
улогу. Ми имамо 4 велике творнице. Две у Далмацији a no 
једну у Јајцу и Рушама. С обзиром на слаби домаћи кон- 
сум, ми смо у првом реду упућени на извоз. A ту се опет 
мјорамо прилагодити светским приликама. Царинска за- 
штитна политика немогућа je код нитрата кад највећи део 
продукције иде у иноземство.

Руше je успело да и 1930. године извезе исто толико 
својих продуката као 1929. године. Међутим прошле го- 
дине нису се могле лолучити цене из 1929. године. Услед 
тога je пословни успех био нешто слабији. Да није био joui 
слабији има се прписати чињеници, да je у творници про- 
ведена рационализација која je имала за последицу сни- 
жење продукционих трошкова.

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
,,Народног Благостања“ од 9. августа 1930. године број 32., 
страна 141; a за 1928. годину у броју 38. од 26. октобра
1929. године, страна 623.
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Вилаиса за 4 последње године овако изгледа

Актива 1927 г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
У хиљадама динара

Уређај творнице 14.048 12.158 13.716 11.658
Земљиште и твориице 11.750 11.808 11.773 12.656
Пруга 698 621 543 465
Залиха материјала 6.527 6.096 6.278 6.617
Готови фабрикати 7.430 10.658 15.565 18.223
Дужиици 22.478 10.873 15.958 16.622

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерва 7.253 7.433 7.682 8.133
Повериоци 34.059 22.812 35.651 37.669
Добитак 2.493 2.388 2.390 2.133
Укупна биланса 63.835 53.067 66.145 67.785

Збир билансе за 1930. годину не разликује се од збира
концем 1929. године. A ни у појединим позицијама биланса 

■нема већих промена. Инвестиције су иешто веће код „зем- 
љишта и творница“. Од 11.8 на 12.7 милиона порасла je та 
позиција. Код уређаја, творнице налазимо билансиране ср,
11.7 милиона противу 13.7 милиона концем 1929. године. 
Међутим како отписи износе 3.3 милиона дииара ту су ипак 
и прошле године изведене извесне инвестиције. О томе je 
говора и у извештају кад се спомиње проведена рациона- 
лизација. A та 'је непроведива без извесних инвестиција.

Готови фабрикати билаисирани су са нешто преко
2.5 милиона динара више него године 1929. To je у вези са 
насталим потешкоћама <жо пласирања продукције, нарочито 
под конац године. A повећање ставке „дужници“ у вези je 
са општим погоршањем привредне ситуације.

Повериоци су порасли за 2 милиона што je у вези са 
порастом код „готових фабриката“ и „дужници“. Руше ра- 
сполаже са толико властитих средстава да комотно по- 
крива све инвестиције. Прометни капитал, дотично готову 
фабрикацију и кредите које оио има да даје својим коми- 
тентима мора Руше да покрива банковним кредитом. Руша 
спада у она ретка наш индустријска подузећа које све своје 
инвестиције покривају властитом главницом и резервама. 
Према томе ona и има све предуслове за здрави развитак.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Добитак 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

Бруто добитак 10.705 12.144 13.183 12.573
Губитак

А.дминистрација 5.189 4.481 5.431 5.952
Порези 1.431 2.256 1.526 1.599
Отписи 1.196 3.017 3.835 3.298

Чисти je добитак исказан са 2.13 милиона динара. Ме- 
ђутим пренос из 1929. године износи 409 хиљада динара. По 
томе нето зарада износи само 1 милион 723 хиљаде динара.

Дивиденда износи 7% према 10% двеју последњих го- 
дина. Подузеће би било у стању да плати и већу дивиденду. 
Ha нови рачун преноси се наиме 412 хиљада динара. Пове- 
ћање дивиденде за 2% тражи износ од 400 хиљада динара. 
По томе из изказаног добитка могла се je платити диви- 
денда од 9%.

Руше међутим воли бити опрезно. Поготову с обзи- 
ром на времена. У самом извештају подвлачи се да ако цене 
иитрата и дал>е буду неповољне да се мора рачунати са 
даљим снижењем профита. Надајмо се с обзиром на кар- 
тел да то неће наступити. Али опрез je ипак на месту и 
управа Руше добро je  урадила што je снизила дивиденду.

Управни и Надзорни одбор сачињавају г. г.:
Државни комесар: Сенеко*вић - Мирослав. Управни од-

бор: претседник Др. Виндишер Фран, генерални тајник Збор- 
нице за трговину, обрт и индустрију у Љубљани, Красни- 
Красиен Максим, Тости Август, директор Кредитнога за- 
вода за трговину и индустрију у Љубљани, Хофгартнер Луд- 
виг, директор товарне за карбид Дајч-Матрај A. Г., Беч, 
Инж. ГТлатцер Карл, централни директор товарне за карбид 
Дајч-Матрај A. F., Беч, Јовановић Светислав, банчин дирек- 
тор, Рајх Виитор, директор Кредитнога завода за трговину 
и индустрију, Љубљана, Др. Керсник Јамко, директор Кмет- 
ске посојилнице љубљан. околине р. з. з. о. з., Љубљана, Др. 
Слокар Иван, директор Задружне гооподарске банке, Љуб- 
љана, Филип Ервин, генерални директор д. д. Динамит-Но- 
бел, Беч, Др. Спитцер Шандор, адвокат, Беч, Странски 
Феликс, директор Нидерестер. Ескомпте-Гезелшафт, Беч. 
Нарзорни одбор: Југ Рикард, дир. нам. Кредитнога завода 
за трговину и индустрију, Љубљана, Лајтерсдорф Морид, 
директор Нидерестер. Ескомпте-Гезелшафт, Беч, Бибер Јо- 
шко, чинов. Кредитнога завода за трговину и индустрију, 
Љубљана, Макел Виктор, дир. нам. Нидерестер. Ескомпте 
Гезелшафт, Беч.

CRNOGORSKA BANKA, CETINJE*)
Na teritoriji bivše Crne Gore imamo dva domaća nov

čana zavoda koja su vodeća: Crnogorska banka, Cetinje i Pod- 
gorička banka, Podgorica. Obe su banke od prilike jednako 
stare, obe jednako ugledne i solidne. Volumen njihovih poslova, 
njihova sretstva, tuđa kao i sopstvena, a i njihovi plasmani 
skoro su jednaki. Obe su banke podelile Crnu goru na dva 
područja, na kome rade. Razlika među jednom i drugom po
stoji možda jedino u sistemu rada: Podgorička banka je vođe
na centralistički, bez filiala, a Crnogorska banka, Cetinje, po
država pet filiala i tri zastupstva.

U svome izveštaju za 1930. godinu uprava Crnogorske 
banke podvlači, da će 20 jula ove godine biti navršena 25 go- . 
dišnjica postojanja i sa ne malom gordošću dodaje, da je za 
to doba banka imala „važnu ulogu u privredi Crne gore, da je 
finansijski pomagala vladu u prošlim ratovima za oslobođenje i 
ujedinjenje i t. d.”

Mi smo već jednom imali prilike da konstatujemo, da 
su izveštaji uprave Crnogorske banke veoma interesantni, na
ročito u pogledu prikazivanja opšte-privrednih prilika Crne 
Gore, na kojima i inače oskudevamo. Tako na primer čitamo da 
je u prošloj godini trpelo crnogorsko Primorje radi nerodice 
maslina, a ta je grana poljoprivrede tamo najvažnija. Oni: pak 
krajevi, koji se poglavito ili isključivo bave stočarstvom, 
dobro su prošli, jer su se cene stoke u znatnoj meri održale. 
Bogatstvo šumskih krajeva, sem malih izuzetaka, ostalo je ne- 
iskorišćeno, zbog nemanja puteva ni izlaza na more. Zato 
uprava Crnogorske banke energično pledira da se, kao neop
hodna potreba, što pre izgradi železnica normalnog koloseka, 
odnosno da se produži Jadranska železnica od Kosovske Mit- 
rovice preko Crne Gore na Primorje. Tako se isto traži izgrad
nja puteva i izražava želja, da se pitanje isušenja Skadarskog 
jezera stavi na dnevni red.

U pogledu na optše privredne prilike naše države dato 
je mesta jednom tvrđenju -- u godišnjem izveštaju dosta ret
kom i neobičnom, ali potpuno tačnom, naime, da u našoj državi 
kriza nije bila teška, kao što je to slučaj sa drugim državama.

Dalje se veoma pravilno pledira za povećanje privatne 
privredne inicijative, pored državne, a sa time u vezi tretirano 
je pitanje fuzije privatnih novčanih zavoda Crne Gore i Boke 
odnosno korporacije sa ciljem obaranja kamatne stope.

U pogledu na rad bančin u 1930. godini uprava podvlači, 
da je obrt bančin nešto malo manji (kao posledica nepovoljnih 
prilika) ali da se je stanje pojedinih računa kao i opšta struk
tura banke znatno pojačala.

•'■) Za 1929. godinu bilans je analizaran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 5. jula 1930. godine, broj 27, str. 122,
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Glavne bilansne pozicije za poslednje 4 godine to u punoj 

meri potvrđuju:

Aktiva
Račun izravnanja 
1927. 1928. 1929. 1930.

Blagajna 2.290
u hiljadama dinara 

1.323 1.703 2.252
Vrednost rez. fondova 1.600 1.624 1.905 2.128
Hartije od vrednosti 324 115 115 115
Menice 9.928 12.433 14.810 16.643
Tekući računi 8.675 11.031 8.926 9.950
Nepokretnosti 990 1.400 1.200 1.176
Nameštaj
Zajmovi na zalòge 751

šest dinara 
721 • — __

Naplate, kaucije,
ostave i t. d. 21.813 29.869 34.259 30.668

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 4.000 4.000
Fondovi 1.650 1.856 2.099 2.397
Ulozi na štednju 11.422 12.688 13.668 18.575
Poverioci 5.959 8.220 7.085 5.769
Reeskont 650 1.094 1.130 1.358
Dobit za podelu 600 500 400 400
Zbir bilanse 46.375 58.420 62.919 63.132

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 1.341 1.822 1.828 1.932
Porez i takse 380 533 503 452
Administrat. troškovi 1.760 1.703 1.727 1.808
Otpisi 67 118 172 35
Dobit 806 667 533 534

Prihodi
Prenos dobiti 26 180 188 171
Kamata 3.501 3.849 3.822 3.894
Provizija 666 665 574 521
Prihodi od nepokret. 117 105 152 152
Od hartija od vred. 44- 42 26 23
Bruto prihodi 4.356 4.843 4.764 4.762
Dividenda 15% 12.5% 10% 10%

Glavnica je sve do 1926. godine ostala nepromenjena na
4 miliona dinara. 1906. godine iznosila je 75 hiljada, 1910. go
dine 356 hiljada, 1914. godine 1 milion predratnih perpera, a da
nas 4 miliona dinara. I ovde primećujemo pojavu, tipičnu svim 
provincijskim zavodima, da se gubitci na supstanci pretrpljeni 
zbog rata i smanjenja dinarske vrednosti, još do danas nisu 
mogli nadoknaditi. Fondovi iznosi 2.40 miliona dinara, (prema
1927. godini veći su za 750 hiljada), tako da dostižu sopstvena 
sredstva, zajedno sa dobiti krajem 1930. godine nešto manje 
od 7 miliona dinara.

Interesantno je kretanje uloga na štednju. Dok smo po
slednje tri godine primećivali stalan porast od oko 10% godi
šnje, ulošci su u 1930. godini odjednom povećani za skoro 5 
miliona dinara na 18.57 miliona odnosno za skoro 40%. Prema 
tome možemo ovde konstatovati pojavu, koja je postala tipična 
i u drugim krajevima naše države, da su ulozi kod malih nov
čanih zavoda podižu i plasiraju u veće, koje nude veću sigur
nost i ako možda nižu kamatnu stopu. Veliki deo prirasta ulo
žaka pak potiče od uloga naših iseljenika u Americi i Australiji.

Crnogorska banka je u 1930. godini pristupila jednoj na
dasve važnoj i pohvalnoj akciji. U cilju propagande štednje u 
narodu organizirala je u toku 1930. godine tako zvanu omladin
sku štednju. Rezultat tog nastojanja nadmašio je sva očeki
vanja; ako uzmemo u obzir privredne prilike i patrijarhalno 
shvaćanje i tretiranje privrednih pitanja, što daje Crnoj Gori

tipično obeležje, onda je nesumnjivo da je ulog mladog nara
štaju, prikupljeni u toku jedva polugodišnjeg rada, u visini ođ 
130 hiljada dinara jedan kolosalan uspeh — kako za banku tako 
i za samu ideju štednje. Poverioci koji su od 1927. na 1928. 
godinu povećani od 5.96 miliona na 8.22 miliona dinara nalaze 
se poslednjih godina u postepenom opadanju. U 1930. godini 
iznose svega još 5.27 miliona, odnosno za 3 miliona dinara 
manje; uprava Crnogorske banke podvlači, da je zbog obil- 
nosti sretstava likvidirala sve obaveze prema drugim novčanim 
zavodima i time postala neodvisnom. Napominje se da se pri
jateljske veze sa tim zavodima i dalje održavaju, ali da se je 
koristila isključivo jeftinijim kreditom Državne hipotekarne i 
Narodne banke. Tako Je reeskont porastao na 1.36 miliona di
nara odnosno za 100% prema 1927. godini.

Odnos tuđih ka sopstvenim sretsvima je kao 2.5 ka 1, 
što je dokaz veoma zdrave strukture bančine. Sva sretstva 
ukupno iznose krajem 1930. godine (zajedno sa dobitkom) 
32.63 miliona dinara prema 24.28 miliona u 1927. godini. Za 
tri godine porasla su dakle za 8.35 miliona odnosno za 35%.

Najviše je plasirano u formi meničnih kredita i to druk
čije u opšte ne bi moglo da bude. Menica je jedini kreditni in- 
strumenat koji se može upotrebljavati za kreditiranje sitne ra
dinosti, seljaka i malog zanatlije. I kod Crnogorske banke su 
novčani krediti, u iznosu od 16.64 miliona pre svega i skoro 
isključivo krediti dati seljaku i zanatliji. Njihov se volumen sva
ke godine povećava , bez da bi pri tome banka iskazivala dubi
oze ili menične proteste. I to je jedan veoma povoljan znak po 
razvoj crnogorskih privrednih prilika; tako vidimo da su za po
slednje tri godine porasli za punih 6.7 miliona dinara, a to u 
doba privredne depresije nije baš malo, kad su u drugim na
šim krajevima banke prinuđene da pristupaju redukciji tih kre
dita, zbog nedovoljne sigurnosti.

Krediti po tekućim računima variraju između 8 i 11 mi
liona dinara. Krajem 1930. godine iznose 9.95 miliona dinara. 
Od toga otpada 7.6 miliona za potraživanje po raznim tekućim 
računima, 2.14 miliona na potraživanja kod banaka a 200 hiljada 
na ostale. Tome na suprot banka duguje: po žiro-računima 1.97 
miliona, kod banaka 1.5 miliona a kod ostalih 1.8 miliona dinara. 
Iz ovoga rezultira za banku vanredno povoljno stanje, da po 
ovome računu za punih 4.7 miliona dinara više potražuje no du
guje. Upoređeno sa stanjem 31. decembra 1929. godine bančino 
se potraživanje povećalo po tekućem računu za 74.6 hiljada di
nara a po računu banaka za 980 hiljada; ulozi po žiro-računu 
povećani su za 327 hiljada dinara, dok je bančino dugovanje 
ostalim bankama kreditorima sniženo za 3.86 miliona dinara.

Vrednost rezervnih fondova iskazana je sa 2.13 miliona 
dinara a sastoji se iz 2l /%  rente Ratne štete, 7%. Investicionog 
zajma i akcija Agrarne banke. Pozicija hartije od vrednosti po
slednje je tri godine nepromenjena, sa 115 hiljada dinara; to su 
akcije raznih domaćih novčanih zavoda.

Nepokretnosti su posle otpisa iskazane sa 1.17 miliona 
dinara a sastoje se iz zgrade centrale i jednog imanja u Do
njem polju kod Cetinja (vrednost je bilansirana sa 736 hiljada 
dinara) i zgrade bančinog filijala u Podgorici (440 hiljada di
nara).

'Nameštaj je knjižen sa 6 dinara, sečanja radi (centrala i 
pet filijala).

Iz računa gubitka i dobitka primečujemo, da su bruto- 
prihodi poslednje dve godine ostali nepromenjeni, pa sledstve- 
no i čista dobit. U prihodima padaju u oči mali prihodi od har
tija od vrednosti, koji su 1930. godine iskazani sa svega 23 
hiljade dinara. To dolazi otuda, što se od prihoda državnih har
tija od vrednosti, koji je iznosio 133 hiljade dinara (a od pri
vatnih 15 hiljada) prenelo u rezervni fond 125 hiljada dinara.

Od 354 hiljade dinara, koliko iznosi čista dobit, dotirano 
je 10% odnosno 54 hiljada rezervnom fondu, 15% na ime tan
tijeme upravnom i nadzornom odboru i činovnicima (80 hi
ljada dinara, a ostatak od 400 hiljada dinara podeljen je na 
ime 10% dividende.
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БОКЕШКА БАНКА У КОТОРУ — КОТОР.

„Код нас у Боки, откако je пропало једро, не може 
бнти говора о каквом великом раду. Све je то ситно и ма- 
лено“ •— каже се у јубиларном извештају Бокешке банке 
за прошлу годину, у којој je навршена десетогодишњица 
рада. И Бокешка банка je -малена, али релативно посматра- 
но, неверовапо снажна. Иако je љезин развој повољан и 
љезина структура скроз здрава, ипак je извештај рада са- 
стављен толиком горчином и пееимизмом, да je јединствен. 
Ту читамо, да су крајеви око Боке a и сама Бока препу- 
штени сами себи, без помоћи, a  кад je до исте и дошло, 
она се je нерационално расипала и it. д.

О своме раду, банка подвлачи, да je снизила камату 
на 14 од сто. Ona je у првом реду потпомагала сељаштво, 
fea које вели да je доста задужено. „Надали смо се, да he се 
добар део одужити преко Привилеговане Аграрне банке, 
али се наша очекивања нису испунила. Нису ретки случа- 
јеви, да сељаци моле за зајам код домаћих новчаних завода, 
да би от-платили своје дуговање према Привилегованој аг- 
рарној банци. И ми бисмо с наше стране замолили надле- 
жне, да би се ове тешкоће ублажиле и да се да могућност 
нашем сиромашном сељаку, да се раздужи на што јефти- 
иији начин“ ! i

Цео je извештај оригиналан и веома информативаи. 
Због тога наставимо наше цитирање, и ако то обично не 
радимо: „Помагали смо трговину и индустрију. Неке инду- 
стрије основане пре рата од људи непрактичара — захва- 
љујући пропасти Аустрије и круне, епасле су се од сигур- 
ног краха. Помажући их, оне су сада оживеле и од њих 
наш сељак добива годишње за свој рад око два милиоиа 
динара. Ни бродарство нисмо занемарили. Историја нашег 
бродарства научила нас je, да за нас нису акционарска 
друштва. Бродарство je у Боки цветало, кад je исти човек 
био и господар и капетан лађе“.

To искуство je руководило Бокешку банку да по- 
могне појединце, да набаве своје лађе, што joj je у пуној 
мери успело. Купљена je већ пета велика лађа, Подвлачи 
се, да од тих пет лађа живи 150 породица наших морнара.

Иначе Бокешка банка продужава уске и пријатељске 
везе са низом снажних новчаних завода, на име са Срп- 
еком банком у Загребу, са Црногорсхом банком у Цетињу 
a преко ње са Српском централном привредном банком у 
Сарајеву, са Херцегновском банком у Херцегновом. Ту je 
и Српска кредитна задруга у Будви и Рисанска кредит-на 
задруга у Рисну.

Њезине главне билансие позиције показ.ују за по- 
следње 4 године следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. r. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Бла1ајна 307 391 595 457
Мснице 1.815 2.583 2.500 2.526
Дужници 6.962 8.182 9.008 10.078
Хартије од вредн. 723 1.670 1.717 1.264
Хнпотекарни зајмови 1.445 1.382 1.398 1.536
Намештај и прибор 42 38 34 31
Непокретнооти 228 223 345 449
Кауције, оставе итд. 12.120 11.774 14.822 14.511

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 322 349 376 431
Улози на штедњу 6.087 8.401 9.951 10.710
Повериоци 2.778 3.358 2.808 2.632
Чиста добит 266 266 302 346
Збир биланса 23.642 26,244 30.420 30.854

Расходи
Камата

Рачун губитка

459

и добитка.

561 720 787
Плате 151 149 165 177
Трошкови 74 67 81 112
Порез и таксе 196 217 125 167
Станарина 5 5 6 18
Отгшси 9 9 11 27
Чиста добит 265 2бб 302 346

Прнходи
Пренос добитка 2 0.05 0.07 0.4
Камата 583 543 709 897
Провизије 495 613 492 553
ГТрих. од харт. од вред. — 82 96 139
Приходи од непокрет. — 17 10 23
Разни приходи 79 20 22 23
Бруто приходи 1.159 1.280 1.410 1.636
Дивиденда 10% 10% 10% 10%

Главница je 2 милиона a резервни фонд 430 хиљада
динара или преко 20%. Улози иа штедњу порасли су за ио-
следње три годиие за преко 4,5 милиона na 10,71 милио-н ди- 
нара a до краја марта 1931. годиие већ и на преко 12 мили- 
она динара. To je нарочито повољна појава, повољна за уг- 
лед завода a у још већој мери за становништво Боке и око- 
лине, које je ноторно сиромашно. Повериоци за последњих 
гри године су у постепеном опадању a крајем 1930. год. т -  
rtoce 2,63 милиона динара.

Пласман свих тих сретстава всома je  интересантан. И 
овде би смо могли очекивати, да he менични кредити да до- 
минирају. Међутим видимо, да то није случај. Далеко нај- 
већи начин кредитирања обавл^а се преко текућих рачуна. 
To су ангажмани у индустријама, које je Бокешка банка по- 
могла и о којима je већ било говора, и кредити за набавку 
пет лађа. И менични кредити су у порасту: од '1,82 милиона 
у 1927. години на 2.53 милиона динара. Видимо дакле, да ни 
код Бокешке банке нема редукције волумена послова. Она 
даје и хипотекарне зајмове, крајем 1930. год. до висине од 
154 милиона динара. Али je пласман у хартији од вредности 
смањен од 1,7 милиона на 1,3 милиона, a покретнооти банчине 
билансиране су са већом вредношћу од прошле године, на 
име са 450 хиљада динара.

Из рачуна губитка и добитка видимо да износе бруто 
приходи у 1930. год. 1,64 милиона и да су за 226 хиљада 
дин. већи од ранијих. Они су у опште до сада рекордни. Ин- 
тересантни су и податци расхода. Видимо, да Бокешка банка 
ради са минималним трошковима, тако да су порези и даж- 
бине скоро једнаки са издатцима на плате. И отписи су ми- 
пимални. Због повећаног волумена послова већа je и чиста, 
добит, која износи 350 хиљада динара. Ha основу оваквог 
успеха Бокешка банка могла би да повиси дивиденду; међу- 
тим, она веома правилно појачава сопствена сретства и остаје 
при дивиденди од 10%, «олико je и раније плаћала кад je до- 
бит била мања за 100 хиљада динара.

Управа Бокешке банке у Котору састављена je из сле- 
деће господе: Претседник Бокешке Банке и председник упра- 
ве Др. Филип ЈТазаревић, потпредседник Вељко Секуковић, 
Јован Бравачић, Вуко Вулетић, Александар Вучковић, Стево 
Гопчевић, Лазар Доклестић, Крсто Лаковић, Тодор Субота. 
Надзорни одбор: Миливој Вукасовић, Др. Душан Гузина, Иво 
Гривић, Светозар Ковачић, Kan. Лука Милошевић. Директор 
пок. К. Јововић.
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Додатак „Народиом Благостању“
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Садржај;
Трбовљанско угљенокопно друштво д. д. —• Љубљана
Jugoslavenski Lloyd a. d. (prije Atlanska plovidba Ivo Račić a. d. i Jugoslavensko-amerikanska
plovidba a. d.) u Splitu
Fabrika šećera a. d. „Bačka” — Novi Vrbas
Трговачка и обртничка банка a. д. — Нови Сад
„Електра” д. д. — Сушак
Jugoslovensko Burko a. d. — Zagreb

ТРБОВЉАНСКО УГЉЕНОКОПНО ДРУШТВО Д. Д. — 
ЉУБЉАНА.*)

Продукција Трбовља изиосила je последње три године:
а) угљена:

године 1928. 1.574.210 тона 
године 1929. 1.957.640 тона 
године 1930. 1.414.890 тона

б) цемента:
године 1928. 4.135 вагона 
године 1929. 4.368 вагона 
године 1930. 3.926 вагона

в) креча:
године 1928. 1.469 вагона 
године 1929. 2.077 вагона 
године 1930. 1.553 вагона

Како видимо продукција je прошле године у свим гра- 
нама била знатно мања него 1929. године. Нарочито код 
угља, најважније продукционе гране Трбовља.

Опште привредне прилике земље деловале су, a и мо- 
рале су деловати и на продукцију Трбовља. У другој поло-; 
вини прошле године, депресија већ захвата и индустрију. Ma 
да код нас нема обуставе рада у већем опсегу, ипак су 
разне творнице морале редуцирати свој погон. А' редукцијом- 
погона смањује се и потрошња угља. Ha смањење продук- 
ције нарочито je деловала чињеница што су државне желез- 
нице, главни консумент трбовљанског угља, прошле године; 
узеле знатно мање количине. Делом ради тога што су пре- 
узимале угаљ и од мањих друштава a делом ради тога, ш то 
j t  саобраћај редуциран. Ми смо у другој половини прошле 
године гговарили no 15— 20.000 вагона мање него у одгова- 
рајуће доба 1929. године. A смањење теретног саобраћаја 
смањило je и потрошњу државних железница. И °РеД тога 
прошле године утрошено je много угља из резерва, које у 
току године нису биле обновљене. Из свих тих разлога 
Трбовље je лиферовало железници знатно мање количине 
угља него што je то радило ранијих година. Приватни 
коизум, ма да код нас никада није био знатан, прошле две 
године, због ванредно благе зиме још je био мањи.

Услед смањења конзума, подузеће je редуцирало про- 
дукцију. O ko 2.000 радника било je отпуштено. Поред тога и

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања“ од 7. јуна 1930. године, број 23., 
отрана 103.; a за 1928. годину у 22, броју од 6. јула 1929. 
године, страна 354.

оно радништво што je остало, празниковало je прошле го- 
дине много више него што je то уобичајено.

Трбовље je још npe неколико година израдило један 
опсежан план који je ондашњу продукцију морао повећати на 
двоструко. Готово у свим рудницима били су у току велики 
ннвестициони радови. Делом ради повећања продукције a 
делом ради сиижења продукционих трошкова услед употребе 
савршеиијих стројева и савременије организације рада. Ме- 
ђутим ето прошле године дошло je до знатне редукције кон- 
зума a no томе и продукције. Радови који су били подузети 
у ствари проширења и појефтињења продукције нису још 
били завршени кад je наступила стагнација.

Трбовље je међутим наставило са извршењем про- 
грама инвестиција. Прошле годене je знатаи део тих радова 
завршен. Нарочито оних који имају за циљ појефтињење 
продукције. Кад се прилике поправе и кад се буде могло 
присту.пити пуној експлоатацији, Трбовље ће бити потпуно 
спремно на већу и јефтинију продукцију, што ће морати 
деловати и на пословни успех.

Готово у свим рудницима вршене су прошле године 
знатне инсталације. У Трбовљу продужени су радови око 
отварања окна Ретје-Плеско a исто тако je аутоматизиран 
утовар угља у вагоне. У Загорју у замену за окно Кисовед 
које je исцрпљено, почело се je са отварањем новог окна 
Локе. Скоро je готов и нормални колосек који веже рудник 
са жељезничком пругом. У Храснику je завршена нова на- 
права за прање угља (Сепарација). У рудницима Рајхенбурга, 
Лашко и Кочевје извршене су нове инвестиције. Нарочито у 
Лашкем где се приступа отварању нових поља.

У творнице цемента у Трбовљу постављена je трећа 
ротирајућа neh, a постојеће су модернизиране. Услед тих ве- 
ликих радова, творница цемента била je прошле године дуже 
времена ван погона. To je и узрок зашто je опала продук- 
ција цемента, упркос томе, да je грађевна делатност у краје- 
вима у којима Трбовље пласира свој цемент прошле године 
била јача него других година.

Биланса за 4 последње године овако изгледа: 
биланси. Код стројева већ видимо знатну промену. Од

Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Монтански посед 52.619 51.540 50.461 49.381
Земљишта и шуме 5.576 5.476 5.476 5.476
Зграде 16.940 16.317 18.309 19.439
Стројеви 9.543 9.759 13.314 25.719
Уређај рудника 62.168 59.139 56.684 56.819
Откуп отворених рудника 39.878 34.561 26.587 21.270
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Индустриска подузећа 12.991 11.763 12.649 22.138
Залихе 32.084 23.421 26.748 28.817
Ефекти 1.897 1.847 2.346 2.792
Дужници 147.402 171.997 190.965 159.830

Пасива :
Дионичка главница 200.000 200.000 200.000 200.000
Резерве 66.546 68.546 70.748 72.638
Облигације 6.423 6.195 5.934 5.657
Повериоци 66.913 64.020 78.564 79.746
Укупни износ билансе 386.606 390.781 408.858 396.559

Код укупног износа билансе нема велике разлике
према билансу из 1929. године. Међутим код појединих по- 
зиција промене су веће и значајније.

Код инвестиција, позиције билансе монтански посед 
земљишта и шуме, те зграде не показују већих промена у 
биланси за 1930. годину. Вредност стројева je повећана од
13,3 милиона на 25 милиона динара. To je у вези са про- 
ширењем цементне фабрике и рудника или још боље на- 
бавком савршених страјева и уређаја било за вађење угља, 
било за сортирање било пак за његову експедицију. Уређај 
рудника билансиран je са истим износом као 1929 године. 
To би дало наслућивати да у том погледу није било инвес- 
тиција. Међутим ако узмемо у обзир да je прошле године на 
уређају и стројевима отписано 18 милиона динара, онда 
видимо да je и у том правцу прошле године много било 
урађено. Скоро за исти износ за којк je извршен отпис, 
дакле за 18 мидиона динара.

Код индустриских подузећа видимо пораст билансе. 
од 12,6 на 22,1 милиона динара. To je у првом реду у вези 
ез творницом цемента која ie прошле године знатно проши- 
рена и модернизврана. Дужници су опали од 191 милиона 
ка 160 милиона. динара. To je у вези са појавом, да државне 
железнице редовно плаћају своје набавке у угљу. Како су 
прошле године државне железнице повлачиле мање угља 
кего раније и њихово дуговање било je смањено.

У пасивној страни билансе нема битних промена. По- 
вериоци износе 79 милиона црема 78 милиона 1929 године. 
Трбовље je финансијски тако јако да се само финансира. 
Дужници су и прошле године готово двоструко већи него 
повериоци. Кад би главни купци били уредне платише, Тр- 
бовље уопште не би требало кикаквог кредита и могло би 
своје потребе да подмири из властитих сретстава.

Рачун губитка и добитка овако изгледа :
Приходи : 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Бруто приход 104.856 106.226 107.705 96.421

Расходи :
Надиице 7.066 7.085 7.509 7.321
Социјални издатци 8.362 9.107 11.045 11.144
Порези и таксе 33.705 30.465 25.474 29.435
Камати 663 696 375 ---r -
Отписи 18.372 16.416 19.609 18.249
Чисти добитак 38.062 44.142 45.539 32.213
Дивиденда 30 35 35 25

Бруто je приход за 11,5 милиона динара мањи. He 
само што je продаја прошле године била no количини много 
мања него 1929 године већ су и цене биле ниже. Државна 
железница снизила je цену угља за неких 6%. Како npo- 
дукциони трошкови, нарочито наднице нису биле снижене. 
у истом обиму, бруто приход морао je бити мањи.

Издатци су на истој висини као и 1929 -године, осим1 
код пореза и такса који су порасли за 4 'милиона динара. 
Отписи су нешто мањи. Издатци на каматама прошле године 
отпадају. Изгледа да je подузеће радило властитим сретс- 
твима и да камати не претстављају никакав терет.

Чисти je добитак редуциран за 13 милиона динара. 
Услед тога je и дивиденда смањена од 35 на 25 динара.

JUGOSLAVENSKI LLOYD A. D. (PRIJE ATLANSKA PLO
VIDBA IVO RAČIĆ A. D. I JUGOSLOVENSKO - AMERIK AN SK A 

PLOVIDBA A. D.) U SPLITU.

Bilanca Jugoslavenskog Lloyda za 1930. godinu svršava 
sa čistim dobitkom od 837 hiljada zlatnih dinara. Kod akcijskog 
kapitala od 15 miliona zlatnih dinara, to bi bilo jedno pristojno 
ukamaćenje.

Međutim prenos dobitka iz 1929. godine iznosi kod Ju
goslavenskog Lloyda 1 milion 841 hiljada zlatnih dinara. Po 
tome, s obzirom da bilanca za 1930. godinu svršava samo sa 
dobitkom od 837 hiljada zlatnih dinara, vidi se, da je
1930 godina svršila sa poslovnim deficitom od 1 miliona zlat
nih dinara.

U 1929. godini postignut je čisti dobitak od skoro 2 mi
liona zlatnih dinara. S obzirom na slabu konjukturu koja je vla
dala u doba održavanja glavne skupštine za 1929. godinu kao 
i na još lošije izglede za blisku budućnost, uprava poduzeća je 
našla za shodno da predloži, a glavna skupština je to prihva
tila, da se za 1929. godinu odustane od isplate dividende i da 
se sav dobitak prenese , na nov račun. Zahvaljujući tom odluč
nom i dalekovidnom koraku, poduzeće, ma da je prošla godina 
bila loša, ne zaključuje bilans sa gubitkom. Dapače njena rezer
va tako je znatna da može da podnese i još jednu nepovoljnu 
godinu bez da se u biiansu ukaže veći deficit.

Da je prošle godine situacija u slobodnoj plovidbi (a
1929. godine Jugoslavenski Lloyd radi gotovo isključivo u slo
bodnoj plovidbi) bila loša, opšte je poznata činjenica.' Prilike 
su bile takove da je Lloyd u neko vreme prošle godine imao 
vezanih 12 parobroda ili gotovo polovinu plovnog parka. Ne 
samo što ovih 12 parobroda nije ništa zarađivalo, nego je podu
zeće imalo i izdataka za održavanje. A ako vodimo računa
0 premijama osiguranja kao i o potrebnoj amortizaciji, vidimo 
da je vezivanje brodova skopčano sa znatnim gubitkom. Ako je 
tu i tamo uspelo zaključiti jedan bolji posao —■ na drugoj strani 
izdatci su bili tako znatni da je godina bila zaključena sa gu
bitkom. Gubitak proizlazi ne toliko iz lošeg poslovanja koliko od 
amortizacije. O na iznosi 1 milion i 143 hiljade zlatnih dinara. 
Toliko iznosi i u godinama punog iskorišćavanja. Suspenzija 
otpisa imala bi za posledicu da bi i za prošlu godinu bio iska
zan čisti dobitak. Ali bilanca ne bi davala verne slike stanja po
duzeća. A kod parobroda potrebne su znatne amortizacije. Vred
nost parobroda istog tipa i istog boniteta može da varira mno
go, s obzirom na visinu podvoznih stavova.

Uprava u izveštaju naglašava da je poslovanje s Argen
tinom bilo naročito slabo. Jugoslavenski Lloyd podržava direktnu 
liniju između naših luka i Argentine. Na polasku parobrodi te 
linije voze naše drvo i naš cement. Na povratku, budući da 
nema tereta za našu državu, parobrodi prevoze glomaznu robu, 
naročito žitarice za razna evropska pristaništa. Proše godine 
podvoz iz Argentine za Evropu bio je vanredno nizak tako, da 
su ta putovanja bila skopčana sa gubitkom. A bilo je slučajeva 
da se je parobrod morao vraćati prazan. Poslovanje na toj li
niji bilo je tako nepovoljno da ni državna subvencija nije mogla 
pokriti manjak.

Jugoslovenski Lloyd je i prošle godine obnovio svoju 
flotu. Polovinom godine preuzeta je „Trepča” sasvim novi brod 
sa 8.850 tona nosivosti. Koncem godine kupljen je parobrod 
„Kraljica Marija” od 17.500 tona nosivosti. On je naš najveći
1 najluksuzniji parobrod. Kao što je poznato, njime se turistička 
linija Jadran—Pirej podržava.

Bilanca za dve poslednje godine pruža sledeću sliku:
Aktiva 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Parobrodi 21.052 23.709
Banke 94 — •

Nameštaj 14 17
Razni dužnici 1.661 2.337
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Nekretnine 228 230
Investicije 864 961

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000
Poverioci 5.902. 9.099
Amortizacijom fond 1.052 2.218
Kezerva — 100
Čista dobitak 1.965 837
Ukupna bilanca 23.920 27.256
Vrednost parobroda je porasla za 2.7 miliona zlatnih 

dinara. To je u vezi sa isplatom jednog dela „Trepće” i „Kra
ljice Marije”. Kod „Kraljice Marije” izvršene su posle kupovine 
znatne investicije.

Vlastita srestva samo nešto za preko polovine pokrivaju 
izdatke za kupovinu parobroda. Pošto su prošle godine inve
sticije porasle, poraslo je i dugovanje od 5.9 na 9 miliona zlat
nih dinara. Do sada je poduzeće bilo finansirano, osim iznosa 
koji se je dugovao brodogradilištima za nove parobrode i koji 
se je plaćao u nekoliko rata, od firme Baburizza & Co, Lon
don čije je pretstavnik i pretsednik preduzeća. Na glavnoj skup
štini iznesen je među ostalim predlog da se, radi oduženja, pri
stupi emisiji obveznica. S obzirom na situaciju na tržištu ka
pitala verovatno je da će te obveznice biti izdate na stranim 
tržištima. Međutim danas ni tamo perspektive za ovakve poslo
ve nisu najpovoljnije.

Situacija je danas nešto bolja nego pre godinu dana. 
Danas je privezano u lukama samo 5 parobroda prema 12 pro
šle godine. A izgleda da je nastupilo izvesno povišenje podvoz- 
nih stavova. Naročito za Argentinu što naiviše interesira Jugo
slavenski Lloyd.

U upravni odbor izabran nanovo g. Đorđe Velisavlje- 
vić. U upravi Lloyda se nalaze sledeća g. g.: pretsednik Pasko 
Baburica, Božo Banac, Franjo Petrinović, Dr. Miša Kolin; a u 
nadzornom odboru su g. g. S. D. Ilić, Pero B'anac i Sava Mii- 
ljanović.

FABRIKA ŠEĆERA A. D. „BAČKA” — NOVI VRBAS.

Iskazani čisti dobitak fabrike šećera „Bačka" u Novom 
Vrbasu iznosio je poslednjih 5 godina:

godine 1926 Din 2 miliona 900 hiljada
1927 „ 3 „ 684 „
1928 „ 4 „ 487 „
1929 „ 8 „ 661 „
1930 „ 1 1  „ 309 „

Kako vidimo, čisti dobitak raste iz godine u godinu. 
Poslednje dve godine orijaškim koracima. Godine 1926. i 1927. 
glavnica je iznosila 25 miliona dinara. Rentabilitet je iznosio 
12— 15%. Godine 1928.—30. glavnica iznosi 50 miliona. Renta
bilitet, ne voaeći računa o reservi, iznosi 1929. godine oko 17%. 
Prošle godine već preko 20%.

Povišenje glavnice od 25 na 50 miliona nije usledilo u- 
platama u gotovu nego valorizacijom investicija. Ako o tome 
vodimo računa, onda rentabilitet faktično uplaćene glavnice 
iznosi daleko više nego što bi to izgledalo na prvi pogled. Ne
kih 40%. A retka su naša industriska poduzeća koja mogu 
ukazati na tako povoljan rezultat. Dok pretežni deo na^ih in- 
industriskih poduzeća u 1930. godini pokazuje nepovoljne re- 
rezultate nego ranijih godina, fabrika šećera „Bačka” upravo u 
prošloj godini doživjuje rekordan polet.

Interesantno je, da je rekordni dobitak polučen u godini 
reducirane produkcije. Poznato je da kapacitet naših fabrika 
šećera premaša naš domaći konsum. Iskorišćenje punog kapa
citeta moguće je jedino ako se višak produkcije izvozi u ino- 
stranstvo. U godinama dobre kvalitete repe, mi bi kod isko- 
rišćenja punog kapaciteta naših šećerana mogli izvesti neko
liko hiljada vagona šećera.

Danas je izvoz šećera skopčan sa znatnim gubitkom. Na 
svetskom tržištu šećera vladaju neverovatno niske cene. Mnogo

niže nego što su produkcioni troškovi. Ranijih godina naš je 
izvoz šećera bio dosta znatan i ako je bio skopčan sa izvesnim 
gubitkom, naše su fabrike i dalje forsirale produkciju i izvoz.

Međutim su se prilike na svetskom tržištu još više zao
štrile. Cene su i dalje padale tako da je izvoz već bio i pot
puno onemogućen. Zbog toga nije bilo drugog izlaza nego da 
se reducira sađenje repe. Produkcioni troškovi, usled sniženja 
produkcije biće za niansu veći po toni produciranog šećera. 
Ali to povećanje produkciOnih troškova nije u nikakovoj raz- 
meri sa gubitkom kod izvoza šećera.

Sve naše fabrike šećera pristupile su poslednje dve go
dine redukciji produkcije. Oni nastoje da produciraju tačno to
liko koliko iznosi domaći konsum. S obzirom na uticaj klimat
skih prilika na količinu repe kao 5 na sadržinu šećera, nemoguće 
je utvrditi tačan iznos produkcije. Ali čim se jedne godine, 
usled dobre žetve više producira no što to traži konsum, iduće 
se godine pristupa novom smanjenju zasađene površine.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 31.5.28 31.1.29 31.12.29 31.12.30

u hiljadama dinara
Nekretnine 
Zgrade 
Strojevi 
Industr. pruga 
Zalihe 
Dužnici 
Efekti

1.499 4.291 4.360 4.360
9.611 26.691 26.691 26.691
8.293 23.029 23.029 23.029

381 1.058 1.059 1.058
28.251 57.777 40.509 23.839
49.999 58.185 27.506 36.479

2.000 2.000 2.500 3.521

25.000 25.000 50.000 50.000
------- ------ 8.789 8.789

2.507 4.168 5.618 6.368
5.908 8.661 11.418 14.175

64.519 97.043 42.374 28.580
3.684 4.487 8.661 11.309

101.618 173.150 125.920 119.224

Pasiva

Glavnica
Rezervna valorizacija 
Ostale reserve 
Amortizacioni fond 
Verovnici 
Dobitak
Ukupna bilanca

I prošle godine ukupna suma bilanca niža je od bilance 
predhodne godine. U 1929. godini redukcija je iznosila gotovo 
50 miliona dinara. Prošle godine samo 6 miliona.

Investicije su ostale na istom nivou. One iznose oko 55 
miliona dinara. Fond amortizacije iznosi koncem prošle godine 
preko 14 milnona. Po tome investicije su knjižene zapravo sa 
40 miliona dinara. Glavnica iznosi 50 miliona. Po tome ona 
sama pokriva sve investicije. I još ostaje 10 miliona za pro
metni kapital. Rezerve iznose 15 miliona dinara. Po tome je 
kod „Bačke” uspostavljen idealan odnos između investicija i 
vlastitih sretstava, dotično tuđih i sopstvenih sretstava.

Zalihe su opale za 12 miliona dinara. One iznose samo 
40% zaliha iz 1928. godine. Redukcija produkcije na onu koli
činu, koja odgovara mogućnosti plasiranja u zemlji, imala je 
za posledicu smanjenje zaliha. Pogotovo što su ranije pod za
lihe dolazile i sve one količine, koje su čekale ne izvoz.

Dužnici su nešto veći nego što su bili koncem 1929. 
godine ali manji nego 1928. godine. Povećanje dužnika donekle 
je u vezi sa pogoršavanjem plaćanja, kao posledica pogoršanih 
privrednih prilika. Porast efekata je u vezi sa upisom akcija 
Agrarne banke.

Poverioci su smanjeni od 42 miliona koncem 1929. go
dine na 28.5 miliona koncem 1930 godine. A prema 1928. godini, 
kad su iznosili 97 miliona dinara, vidimo ogromnu redukciju. 
To je u vezi sa smanjenjem dužnika, dotično zaliha. Potreba 
za obrtnim kapitalom je danas mnogo manja nego ranije pak 
se to odrazuje i na opadanju poverioca. Poduzeće prošle go
dine gotovo nije ni trebalo bankarskog kredita, osim možda 
za vreme same kampanje. Dužnici su skoro za 10 miliona di
nara veći od poverioca. A to stanje nalazimo kod veoma malog 
broja industrijskih poduzeća.



Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
u hiljadama dinara

Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.
Kamati 3.919 2.169 694 674
Otpisi 1.403 2.757 2.757 2.757
Čisti dobitak 3.684 4.487 8.661 11.309
Prihodi
Fabrikacija 8.982 9.304 12.112 14.615

Na povećanje čistog dobitka delovalo je povećanje pri
nosa fabrikacije za 2.5 miliona dinara. Produkcija je bila ma
nja. Znaći da nema gubitka kod izvezene robe.

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА A. Д. — НОВИ САД.*)

У 1930. години, која je 24 година постојања Трговачке 
и обртие баике, учињен je један врло важан и значајан на- 
предак: у мају месецу je остварена одлука главне скупштине 
акционара из 1928. године о повишењу главнице од 12 на 20 
милиона динара. С обзиром на мртвило, које je владало 
прошле године и које постоји још и данас на нашем дома-' 
ћем тржишту акција, то не би била сасма проста ствар. 
Међутим, код Трговачке и обртне банке прилике су биле 
друге; к>ај није било потребно апелирати на тржиште капи- 
тала, ни тражитм нове капиталисте, Нова емисија од 80.000 
комада акција од 100 динара номиналне вредности врло 
je брзо пласирана ; један пакет од око 40 хиљада ко- 
мада преузела je ферм Југословенска Удружена Банка, a 
друга половина понуђена je старим ак Јионарима no <не- 
обично кулантним условима, због чега je и она одмах била 
уписана. Док je берзанска вредност акција износила 160 до 
180 динара, нова je емисија стављена на расположење ста- 
рим акционарика ал пари, без трошкова, no номиналкој вре- 
дности. Интересантно je и напоменути, да je берзанска вре- 
дност и после повишења главнице остала непромењена, a да 
су акције Трговачке и обргне банке остале и даље врло тра- 
жен берзански папир.

Истовремено са упиеом нове емисије преузела je Тр-
гевачка и обртна банка и филијал Удружене банке у Новом 
Саду; тиме су дефинитивно демантоване вести, које су се 
последње две године упорно подржавале, да ће се Трговачка 
и Обртна банка фузионирати са Удруженом банком. Ми смо 
већ имали прилике да истакнемо, да заузима Трговачка ц 
обртна банка у Војводиии једно врло угледно место и да je 
због специфичности послова у Војводини њезино постојање 
као самоеталан новчани завод више но потребно и оправ* 
дано. —

Ових дана, a поводом потешкоћа Кредитаншталта у 
Бечу, много се код нас опомињала и Трговачка и обртна., 
банка, Нови Сад.

Она je у ствари припадала југословеиској интересној, 
сфери бечког Кредитацшталта, али само индиректно, путе.м' 
својих главних акционара Југословенске удружене банке, 
Веоград-—Загреб и Кредитног завода за трговину и инду- 
стрију у Љубљани. Због ове посредне везе нису догађаји ko
ju су избили, банку ни најмање тангирали. Пошто се претло- 
стављало да je новосадски завод уживао веће кредите код 
бечке матице, који би се сада евентуално могли и су- 
више нагло ликвидирати и тиме ианети штету банци, ми смо 
се обратили добро информираној страни и сазнали, да Тр- 
говачка и обртна банка у Новом Саду крајем априла ове го- 
дине бечком Кредитаншталту нк nape иије дуговала. To се: 
у осталом може претпоставити и из врло ниске позиције по- 
вериоца, које исказује банка у своме билансу за 1930. год,

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку. 
„Народног Благостања“ од 3,- маја 1930. године, број 18, 
страна 78, a за 1928, годину у 40. броју од 9. новембра 1929. 
године, страна 658.

Приликом анализирања биланса Трговачке и обртне 
банке за 1929. годину, ми смо подвукли, да носи у свему 
лскално обележје војвођанских прилика: са гледишта волу- 
мена послова показује стагнацију a са гледишта структурне 
иитеграције, јачање. Прилике у Војводинп се ни прошле го- 
дине нису поправиле; напротив; али je банка, преузимањем 
филијала Удружене банке, дакле издашним повећањем по- 
словног волумена и инјекцијом повишења главнице у 1930. 
години имала један ванредан полет, јединствен међу војво- 
ђанским банкама.

Кретање главних билансних позиција за последње че-
тири године то у пуној мери потврђује.

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Готовина 6.118 9.766 9.000 8.842
Гштраживање код

новч. завода 12.736 13.470 15.947 16.057
Хартије од вред-

н ocrni 7.482 11.755 8.677 10.856
Меиице 78.802 98.276 98.799 116.577
Дужници 41.075 47.726 51.675 44.312
Хипотекарни зајмови 5.955 11.456 10.221 19.004
Непокретности 1.270 1.903 1.903 1.903
Инвентар 1 динар

Пасива
Г лавница 12.000 12.000 12.000 20.000
Резервии фонд 2.700 3.000 3.400 6.300
Пензиони фонд 2.500 3.328 4.160 5.140
Улози 99.549 113.835 133.733 154.023
Повериоци 32.665 58.785 40.907 29.272
Чиста добит 2.858 3.008 3.175 4.407
Билансна сума 167.099 203.873 204.227 222.690

Рачун губитка и добитка,
Расходи

Порези 661 490 678 842
Камата 6.071 8.958 ------ ------
Управни трошкови 2.339 2.251 2.791 3.074
Дубиоза 295 оv> 50 169
Чиста добит 2.858 3.008 3.175 4.407

Приходи
Пренос 60 76 122 18Ö
Камата 10.096 12.812 4.648 6.548
Непокретности 176 77 142 244
ГТровизије 1.893 1.747 1.781 1.515
Бруто добит , 12.226 14.713 6.694 8.493
Дивиденда 15% 15%. 15% 15%

Видимо, да je збир билансе, који je у 1928.. и 1929.
години остао стационаран, у 1930. години повећан за преко
18 милиона динара на 222.69 милиона. Пре свега имамо зна-
тан пораст сопствених сретотава. У 1929. години износе 
главнице, фондови и добит 22.73 милиона, a крајем 1930. го~ 
дине, због повишења главнице за 8 милио-на и снажног до- 
тирања фондова 35.85 милиона или за 13.42 милиона ди- 
нара више.

Ванредно повољну слику пружају улози банчини. Нов 
прираст у 1930. години износи 20.3 милиона динара, чиме се 
дсстиже рекордно стање од 154.02 милиона. To повећање у 
толико je интересантније, пошто je банка била прва на вој- 
вођанској пијаци, која je снизила камату на улоге. Управа 
подвлачи, да je претежни део улагача прихватио ову редук- 
цију, сем незнатме мањине, чмјих се скупих улога банка лако 
могла одрећи. To у толико лакше, што je прилив нових срет- 
става премашао очекивања. To je дакле далеко најважнији 
извор банчиних сретстава.

Симптоматично je кретање повериоца. Након пораста



Трбовљанско угљенокопио друштво
Рачун изравмања на дан 31. децшбра 1930. године.

Актива Пасива

Дннара Динара
Монтанска имовина 49,381.693 — Акцијски капитал 200,000.000--
Вредност земљишта и шума 5,476.744 — 4 од сто аморт, зајам v злату,
Високе зграде 19,439.924 — ем. 1889. 484 806"—

Машинске инсталације 25,719.084"— 4 од сто аморт. зајам у злату, 
ем. 1893. 290.122"-—

Рудничке инсталације 56,819.458 —
21,270.800-—

5 од сто аморт, и р и о р и т е т н и
Отхривање раскопа пре времена зајам, ем. 1907. 4,882.150"—
Индустрије : Резервни фонд 16,742.909"81
фабрика цемента 19,823.095-— Главнична резерва 12,789,926"52
остала предузећа 2,314.933 — Посебна резерва за покркће i:a-

Инвентар 16.366"— лутних губитака 35,500.000"—
Залихе: Специјални резервни фонд 7,705.369'85

угаљ 8,090.641 - Неисплаћене извучене о б л и г а -

производи фабрихе цемента 1,976.480 —
ције и купони 

Камата no зајмовима (pro rala
978.430-20

разни материјал 18,750.725"41 децембарј 44.436-70
Ефекти 2,792.176-30 Ненаплаћени дивидендни хупони 1,526.965-35
Курсна разлика зајмова 2,414.361-— Наднице за децембар 3,653.988-85
Готовина у благајнама 2,442.063*67 Повериоци 79,746.961-60
Дужници 159,830.629-11 Рачун добитка и губитка 32,213 106-61

Укупно 396,559.) 73-49 Укупно 396,559.173.49

Рачун губитка и дсбитка на дан 31. децембра 1930. године,

Губитак Добитак

Динара Динара
Трошкови и плате 7,231.793-11 Пренос добнтка из прошле год. 2,211.044"50
Камати и трошкови зајмова 358.69973 Бруто приходи 96,421.829*71
Издатци за социјално осигурање 11,144.416-85
Порези 29,435.295-91
Отписи 18,249.562 —
Чиста добат 32,213.106-61

Укупно 98,632.874-21 Укупно 98,632.874"21



Трговачжа ж обртна банка д* д. Нови Сад
Р а ч у н  н зр а в н а њ а  н а  д а н  31. д е ц е м б р а  1930. г о д и н е

Актива Пасив

Динара Динара i
Готовина 8,841.612-31 Деоничка главница 20,000.000-- !
Потраживања код новч. завода 16,057.30540 Резервни фонд 6,300.000'- 1
Вредносни папири Мировински фонд 5,139.750-0; :
државни папири 7,914.368’— Улози 154.023 205-3, !
остале вредности 2,941.945 25 Повериоци Ј

Имовина мировинског фонда 5,139.750-07 у динарима 5,571.767-31, !
Менични портфељ у страној вредности 23,700.678'— !

личне менице у динарима 44,914-314 17 Жиро за наше странке код !»
у страној вредн. 380.948-10 Народне банке 1,130.000'— i

интаб. менице у динарима 64,292,613-50 Неподигнута диввдевда 31.057'—
у страној вредн. 6,988.970-50 Преносне ставке 2,386.836'12 !

Дужвици • Чиста добит 4,407.268-01
у динарима 25,863.212-56 Кауције и гаранције Д, 34,204.981'30
у страној вредности 18,448.563*90

Хнпотекарни зајмовж 19,003.682-63
Некретнине 1,903.274-50
Намештај 1'— i
Кауције и гаранције Д. 34,204.981'30 1

1
f

Укупно 222,690,561*89 Укупно 222,690.561 '89 |

Рачун добзгша и губитка на дан 31. децевабра 1930. год.
Расходи Прижоди

Динара Динара
Порези и пристојбе 842.532'22 
Управни трошкови, плате, станарине 

и скупарински доплаци 3,073.991-28 
Отписи од неутеривих тражбнна 169.500'— 
Чиста добит 4,407.268’01

Пренос из прошле годиве 
Камати
Провизије, приход на валутама 

и девизама 
Приход некретБина

186.442-82
6,547.867-44

1,514.724*25
244.257'—

Укупно 8,493.291'51 Укупно 8,493.291 51

Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р У IX Р A В Н И О Д Б О Р

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A. Д.
БЕОГРАД — ЗАГРЕБ I Г л а в н и ц а  т р е з е р в е  
Фнлнад: НОВИ САД 1 127 .500. 0 0 0  д и н а р а

Т е л е г р а м и : Б А Н К -Ф Е Р А Ј НТелефон интерурбан Београд : 
16-23, 20-02, 20-03, »6-25, 21-64

Телефон интерурбан Загреб 
5443, 5443. 5444, 5446. w \

»

8

Државма
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од 1927. на 1928. годину, од 32.66 милиона на 58.78 милиона ј 
динара, у наредним су годинама у сталном опадању. У no- Ј 
следњим двема годинама за 100% на 29.51 милион динара. 
Од тога отпада на динарске повериоце 5.57 милиона и 23.7 
милиона на кредите, повучене у ииостраним валутама. To 
су кредити, којима се Трговачка и обртна банка користила 
помоћу својих породичних веза и жира изравно, и које je 
својим комитентима стављала на расположење опет у стра- 
пој валути.

Због повећања банчиних сретстава (сопствених и ту- 
ђих) на 222.69 милиона динара, повећа.н je и лукративни 
пласман, l u t o  нам показује банчина актива. Дужници no те- 
кућим рачунима смањени су у 1930. години за 7.36 милиона 
на 44.31 милона динара, али су и све остале форме пласмана 
знатно повећане.

Управа банчина подвлачи, да je од нових зајмова, који 
су подељени уз укњижбу на прво место, лодељено у 1930. го- 
дини 54.5 милиона, -према 17.2 ликвидираних у прошлој го- 
дкни. Од тих нових зајмова дато je 43.9 милиона на земљи- 
шне поседе, a 10.6 милиона искључиво на градске куће. Нај- 
већи део свих тих нових кредита, наиме 80% одпада на 
Бачку, природни реон банчине делатности, где може земља 
и данас да подноси оптерећење од 3 до 3.500 динара no ју- 
тру. Према територијалној подели пласирани су зајмови на 
100 бачких и 72 друга места Дунавске бановине; број дуж- 
ника износи 1812 a просечна свота појединог зајма 50.000 
динара. У извештају се напомиње, да je због енижења квоте 
оптерећења no јутру управа морала одбити преко 49 мили- 
она тражених хипотекарних зајмова. Свота укњижених зај- 
мова, која je у почетку године износила 62 /лилиона, достиже 
крајем године свега 90 милиона (поред нових 54.54 мили- 
она), пошто je у току године ликвидирапо 26.5 милиона зај- 
мова. Врло je интересантна напомеиа, да од ове суме отпада 
свега 5.2 милиона на зајмове, које су преузеле државне, 
новчаие установе (Држ. хип. банка или Аграрна банка), које; 
се у извештају нагивају државне алтруистичке банке, док je 
претежни део враћених кредита исплаћен из сопствене снаге 
дужника. Управа подвлачи, да je за последње три године 
одобрила оваквих зајмова за 110 милиона дмнара, од чега je 
укупно враћено 59 милиона што je сјајан доказ, да банчини|. 
дужници нису преоптерећени.

Због овако великих еума туђих сретстава природно je,: 
да посвећује банка и највећу бригу постулату ликвидитета.!- 
Тако видимо да износе краткорочна и ликвидна потражи- 
вања код новчаних завода 16.05 милиона, пласман у харти-: 
јама од вредности (од чега je 73% у државним хартијама),;: 
10.86 милиона, а.благајна 8.84 милиона динара, укупно дакле, 
35.75 милиона динара. A при томе несме се пустити из вида,| 
да стоје Трговачкој и обртној банци у случају потребе на!. 
расположењу код њених веза у свако доба скоро неограни-: 
чена сретства. A то много значи. ;ј

Банчине непокретности билансиране су последњих ro-- 
дина непромењено са 1.9 милиона динара, a инвентар je отн 
писан на 1 динар.

У рачуиу губитка и добитка пада у очи, да je банка 
последње две године нагјустила правилну пракеу и да иска-" 
сзује' еамо ' салдо 'каМ ата.‘Због тога и неможемо упоредити ' 
кретање бруто добити са ранијим годинама. Порези су знат-’; 
но порасли, a за исти износ и управни трошкови, који до-- 
стижу 3.07 милиона динара. Дубиозна потраживања отпи-1; 
сана-.су. ,са 169 хиљада дииара,. што je релативно врла мало.;! 
У приходима видимо, да je салдо камата порастао за, скоро:
2 милиона, на: 6:55 милиона динара, док су- приходи -од npo-" 
сизије мањи за 266 хиљада и износе 1.52 милиона динара..: 
Бруто добит изкоси у 1930. години 8.49 ммлиона, a за 1.81 
милиона je већа од оне у 1929. години; због тога je повећана" 
:i чиста добит, која je исказана за 4.4 милиона динара. ,

Подељена je на следећи начкн: 3 милиона je дато на;

име Ì5% дивиденде (што код курса од 160 динара значи ука- 
маћење од 9.4%), један милион дотиран je пензионом и ре- 
зервном фонду, 199 хиљада (9% ) као тантијема управном и 
надзорном одбору, a на нови рачун je пренето 207 хиљада 
динара.

У управи се иалазе следећа г. г.: Бернат Ернст, Геза 
Форстер, Бенцијон Були, Бене Форгач, Виктор Грос, А4ак- 
еим Касовиц, Јосип Лукман, Др. Фердо Лустиг, Фриц Ерен- 
фест, Милорад Матић, Бела Пекло, Игњат Розенберг, Др. 
Жарко Стефановић, Др. Дезидерије Тибор, Авгуот Тости. 
Надзорни одбор: Самуило Волф, Др. Виктор Фење, Лаво- 
слав Франк, Станко Лазић, Људевит Плахте, Отокар Штерн, 
Максим Касовиц, Јулије Ревес, Фрања Сич, Никола Фат, Ни- 
кола Кушевић, Антун Винкле Херман Трамер, Јован Најман.

„ЕЛЕКТРА“ Д. Д. — СУШАК.*)
„Електра“ д. д., Сушак, припада онмм ретким акци- 

онарским предузећима наше државе, која су у 1930. години 
приступила повишењу главнице и ако скромном од 2,5 иа
3,5 милиона. Али како je „Електра“ веома лукративна и 
како она са својим акдионарима подржава уске везе, то je 
кова емисија од 10.000 комада акција од no 100 динара но- 
минале врло брзо била пласирана. Старим акционарима no- 
нуђене су акције у размери 5:2 уз емисиони курс од 112 
динара, a новим акционарима no 140 динара од комада. Нова 
емисија учествује у добити тек од почетка 1931. године.

Предузеће je основано 1923. године у циљу подшања 
електричних ценграла, продаје струје и електро-техничког 
материјала. Оно je концесиоиар Сушака, који на основу ду- 
гогодишњег уговора (a сушачка општина учествује у глав- 
ници са 40%) снабдева осветљењем и електричном струјом. 
Пошто „Електра“ на Сушаку нема сопствене електране, 
склопило je са фабриком хартије Смитс и Менје уговор, a 
исто тако и са електраном на Ријеци. Осим тога има „Елек- 
тра“ и дугогодишњу концесију на острву Крку, где je у 
току 1928^/29. године подигла сопствену, калоричну цен- 
7ралу. За првих десет месеца 1929. године продато je 19.000 
киловат сати, код 123 потрошача, a у. 1930. години 6poj 
потрошача се nOiBehao на 162, a струје je продато 27.292 
клв. сата. Цена струје за осветљење издоси 10 динара a за 
иидустријске сврхе 6 динара no клв. еату.

И на Сушаку се послови веома повољно развијају. 
упркос томе, што je у новим инсталацијама дошло до за- 
стоја, број дотрошача струје повећан je од 1619 према 1414 
у 1929. години (дакле за 205 потрошача). Осим поправака 
мреже високог и ниског ншшна довршена j e  градња нове 
трансформаторске стаиице на земљишту творнице папира, 
a тако исто je подигнута једна од најмодернијих конденза- 
торских направа, која he знатно ^мањиватм-- губитке на 
струји. У ове направе инвестирано je око 770 хиљада динара. 
Пред крај прошле године отпочето je и подизање .додземног 
кабла од трансформатора дсј Водоводне сисалуке у Мартин- 
шчици, који he кабел потлунр заменити вод високог напона.

Врло интересантни су податци у погледу кретања’ ку- 
повине односно продаје струје.

1927... 1928. 1929. 1930.

У хилЈадама клв. сати
Купљено 440 503 681 693
ПродатО 395 428 573 568
Губитак на струји 45. 75 108 124

Према томе je од укупне купл>ене струје потрошено 
у 1927. години 89.75%, у 1928. години 84.93%, у 1929. години 
84.18% a у 1930. години 82.03%.

*) За 1929. годину бпланс je анализиран у додатКу
„Народног Благостања“ од 17. јануара 1931. године, број
3., страна 17,



Одбивши губитак, потрошња од укупно продане стру- 
је била je следећа:

1927. 1928. 1929. 1930.
у процентима

Град Сушак 44.31 35.87 48.38 36.96
Остали прив. потрошачи 55.69 64.13 51.62 63.04

Из ових двеју таблица примећујемо, да je у послед- 
iboj години потрошша струје остала скоро непромењена; 
упркос томе пак je приход од продате струје већи но ранијих 
1'одина. Управа друштва то објашњава тиме, што je потро- 
шња сушачке општине била мања од оне у 1929. години због 
flora што je за сисаљке у Мартиншчици требала мање струје, 
али да je потрошња осталих приватних конзумената била 
много већа,

Главне билансне позиције за последње четири године 
дају следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. r. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 15 28 53 57
Дужници 766’ 687 1.014 1.049
Постројења 1.256 1.169 1.099 1.562
Инвентар 174 141 138 142
Струјомери 297 311 339 323
Роба 458 457 682 874
Електрана na Крку — 848 923 848
Збир активе 3.246 3.644 4.252 4.855

Пасива
Главница 2.500 2.500 2.500 3.500
Резерве 65 300 520 637
Повериоци 423 599 986 39.:
Добит 253 235 245 249

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Плате и наднице 393 461 564 620
Трошкови и најам-

мина 378 342 570 80 i
Порез 167 250 297 19C
Отписи 183 331 456 65'
Камати ------ ----- - 18 4-
Добит 253 253 245 24Г

Приходи
Струја и струјомери 1.212 1.381 1.759 2.25’.
Инсталације и роба 137 214 393 23^
Камати 21 18 — —
Разни приходи ------ ----- 66
Збир расхода и при-

хода 1.376 1.620 2.153 2.561
Добијамо ванредко повољну слику. Главница je прем 

прошлој години већа за 1 милион динара; резерве су повс 
ћане за неких 20%, док су повериоци предузећа смањен 
према 1929. години за скоро 600 хиљада динара на 393 хк 
љаде; то je тако минималан износ, да повериоци ништа виШ'- 
ие значе. Од укупиих сопствених сретстава (заједио са дс- 
битком) у висини од 4.4 милиона, повериоци износе краје: 
1930. године свега 8.9%. Структурелно побољшање финанси- 
ских односа предузећа у 1930. години постаје још очиглез,- 
није, кад узмемо у обзир, да су у 1929. години туђа срет’ 
ства износила 30.2% сопствених. To je била последица по- 
вишења главнице.

Све су инвестиције, и инвевтар, струјомери, роба п - 
чак и електрана на Крку покривени властитим сретствима 
Све ове позиције исказане су у билансу са 3.75 милионг 
динара, a према 1929. години већа су за 568 хиљада. Акс> 
томе износу додамо још и вредност постројења отписану у. 
последњој години у висини од 650 хиљада динара, онда ви-

димо, да je у току 1930. године вредност постројења, робе 
и т. д. била повећана за преко 1.2 милиона динара. „Елек- 
тра“ знатно отписује, што je веома разумљиво, у погледу 
нарочите структуре предузећа. Тако видимо, да je у току 
псследњих четири године отписано свега преко 1.6 милиона 
динара.

Изненађујуће велики je износ дужника, са 1.05 мили- 
она динара. И та je позиција у претежној мери покривена 
сопственим сретствима; пошто се струја приватним интере- 
сентима не даје на почек врло je вероватно, да су то ду- 
гови сушачке општине за осветљење улица и електричну 
енергију. A општина важи као солвентан дужник.

Из рачуна губитка и добитка видимо, да су брутс. 
приходи предузећа знатно порасли, за преко 400 хиљада н:* 
2.56 милиона динара. За 500 хиљада динара већи су приходи 
од продате струје и струјомера, a разни приходи порасли 
су за 66 хиљада динара. Приходи од инсталација и продате 
електротехничке робе износе 237 хиљада a према 1929. го- 
дини мањи су за 156 хиљада. У -расходима предузећа приме- 
ћујемо повишење плата и надница, на 620 хиљада, повећање 
издатака за купљену ст-рују и кирију објеката на 801 хи- 
љаду, док су порези смањени за 100 хиљада на 190 хиљада 
динара. Пошто су отписи повећани на 657 хиљада динара, 
исказана je чиста добит само мало већа од прошлогодишње, 
a износи 249 хиљада динара, дакле скоро непромењено све 
последње четири године.

Од Tora je 5% (12.4 хиљаде) дотирано резервном фон- 
ду, 200 хиљада дато je акционарима на име 8% дивиденде 
или 8 динара no акцији (непрод!ењно свих последњих четири 
година), 10.3 хиљаде резервном фонду, 20 хиљаде као тан- 
тијема управи, 6000 надзорном одбору a остатак од 273 ди~ 
нара пренет je на нови рачун.

У управи се налазе следећа господа: Анте Шврљуга, 
претседник; Мирослав Колацио, потпредседник, Др. Тзуро 
Червер, Фердо Година, Др. Винко Микуличић, Божо Петрић, 
јосип Премроу, Др. инж. Никола Пшеница, Анте Лаблић, 
Срећко Сухалић; у Надзорном одбору су г. г.: Богдан Дур- 
бешић, Мате ФранчиН, Максо Кезеле, Матан Марас, Кази- 
мир Рајковић, Др. Милан Премроу.

JUGOSLAVENSKO BURKO D. D. — ZAGREB.

Ukupna suma bilance Jugoslavenskog Burko đ. d. u Za
grebu iznosi koncem 1930. g. 8.3 mil. din. prema 11.8 mil. din. 
koncem 1029. g. i 12.7 mil. din. koncem 1928. godine. Iz toga 
konstantnog opadanja ukupne sume bilanse, dalo bi se zaklju
čiti da poduzeće slabi u svojoj delatnosti. Međutim Jugosla
vensko Burko nalazi se na početku jedne ere intenzivnijeg rada.

Već smo javili, analizirajući bilansu za 1929. godinu, da 
je Jugoslavensko Burko kupilo koncem prošle godine Novosad
ske fabrike šrafova i gvozdene robe. Početkom ove godine 
ono je kupilo i akcije Prve jugoslovenske tvornice šrafova d. d. 
u Koprivnici.

Dok Novosadska tvornica šrafova ima glavnicu od pola 
miliona dinara, koprivnička tvornica šrafova ima već glavnicu 
od 5 miliona i uposluje oko 200 radrtika. Prva jugoslavenska 
tvornica šrafova osnovana je po „Danici” d .d. za hemijsku in
dustriju, u prvom redu da što bolje iskoristi svoj uređaj 
Koprivnici. Međutim sada kad se je pružila povoljna prilika 
„Danica” je prepustila svoje deonice Jugoslovenskom Burku.

Jugoslavensko Burko kako je poznato do sada kod nas 
nije imalo vlastite fabrikacije, već se ograničavalo na uvoz pro
izvoda bečke firme Schrauben und Schmiedewarenfabriken A.
Q. Breviller & Co u Beču. Kako je ova fabrika znatan deo 
svoje produkcije plasirala u Jugoslaviji preko svoje afilijacije 
Jugoslovesko Burko i kako su carinski i drugi propisi u sve 
većoj meri otežavali uvoz, odlučilo se bečko preduzeće da nje
gova jugoslavenska afilijacija pristupi fabrikaciji šrafova i slične 
gvodzene robe u samoj zemlji. I kad se radilo o tome da se
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izabere novo mesto za podizanje nove tvornice, ipak su pre
uzete i deonice Novosadske tvornice i odlučeno da se novo
sadska fabrika proširi kako bi bila u stanju da izrađuje sve 
one artikle koje je jugoslavensko Burko nameravalo da Izra
đuje u projektiranoj novoj tvornici.

Međutim se preuzete i deonice tvornice šarafa u Kopriv
nici. Koliko smo informirani, postoji namera, da se obnovi 
rad u Prvoj jugoslavenskoj tvornici šrafova u Koprivnici. Maši
nerija biće demontirana i prenesena u Novisad, a upotrebiće 
se u proširenju tamošnje fabrike.

Prema tome Jugoslavenskom Burku, kod preuzimanja 
tvornice šarafa u Koprivnici nije bilo toliko stalo do toga da 
dobije jednu novu tvornicu u kojoj bi izrađivao svoje produkte, 
koliko do toga, da se prilikom pristupanja vlastitoj fabrikaciji 
u zemlji reši jednog snažnog konkurenta. Tvornica šarafa u 
Koprivnici bila je naša najveća tvornica šarafa a kako je imala 
jako zaledje mogla je postati opasnim konkurentom .

Prema tome umesto da smo, kako je to izgledalo koncem 
prošle godine, dobiti jednu posve novu tvornicu šarafa naime 
onu Jugoslavenskog Burka mi zapravo gubimo jednu već po
stojeću tvornicu šrafova i to upravo najveću dok će se poslo
vanje tvornice u Novom Sadu kod koje Jugoslavnsko Burko 
koncentrira sav svoj rad, znatno proširiti.

Ovom transakcijom, već u samom početku Jugoslaven
sko Burko postaje najveći fabrikant šarafa i slične robe u na
šoj državi. Umesto da podiže novu fabriku i ulazi u znatne in
vesticije preuzima pod povoljnim uslovima već postojeću tvor
nicu.

Pod ovim prilikama izgledi za budući rad i prosperitet 
Jugoslavenskog Burka veoma su povoljni. Zavisiće u prvom redu 
od razvitka naše građevne delatnosti, podizanja i poboljšanja 
željezničkih pruga S sličnog. Ako ta  delatnost, usled opšteg po
boljšanja privrednih prilika ili usled većih javnih radova u vezi 
sa zajmovima bude intenzivnija, prosperitet mora da bude 
znatan. U prvom redu radi toga što će Jugoslavensko Burko u 
buduće imati u svojim rukama pretežni deo naše produkcije 
šarafa i slične robe i što nije verovatno, bar za dogledno vreme 
da bi se podigle kod nas nove konkurentne fabrike. A carinska 
zaštita prema uveženoj robi ostaće verovatno i dalje na sa- 
đašnoj visini.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

I mobili ja 1.040
u hiljadama dinara 

1.040 1.040 1.040
Inventar 224 212 186 167
Roba 6.780 9.325 7.409 5.091
Blagajna 3 54 294 109
Dužnici 2.224 1.886 2.746 1.757
Ef-' 16 16 16 36
Menice — 36 9 —

Gubitak 76 71 65 58

Pasiva

Glavnica 250 250 250 250
Poveriod 10.111 12.103 11.500 7.995
Reserve 3 3 3 3
Razno — 295 13 10
Ukupna bilanca 10.365 12.652 11.767 8.260

Opala je zaliha robe i pozicija dužnici. To još uvek ne 
znači, da je poslovanje bilo slabije. Kod bilanse jednog podu
zeća koja se isključivo bavi uvozom, ne može se iz pojedinih 
pozicija pa ni iz ukupne bilance stvoriti tačan zaključak o obi
mu poslovanja. Ako je pod kraj godine slučajno prispela koja 
veća pošilka robe, pozicija „roba” može u bilansi biti mnogo 
veća nego što je to obično slučaj. U leti kad je građevna se
zona intenzivnija, sigurno je, da sve te pozicije bilansiraju sa 
većim iznosima.

Usled opadanja dužnika « robe smanjena je pozicija po
verioci. To je u uskoj međusobnoj vezi. Poduzeće još uvek 
iskazuje gubitak. Međutim svih ovih posleđnjih godina ono je 
radilo sa jednim makar čednim dobitkom, koji se je međutim 
upotrebljavao za otpis ranijih gubitaka.

Glavnica od 250 hiljada dinara, s obzirom na najnoviji 
razvitak poduzeća, izgleda preniska i biće potrebno pristupiti 
znatnijem povišenju.

Читајте наше анализе биланса

Југославенско Бурко д. д. - Загреб
Њаовигаа Рачун изравнања на дан 31, децембра. 1930. год. Дуговшт

Динара Динара
Готовина у благајни, пошт. штед. Дионичка главница 250.000”—

и банка 109.135-14 Причувна заклада 3.855-01
Дебитори - 1,757.247-95 Кредитори 7,995.796-40
Вриједносни папири 36.041-25 ГТрелазна ставка 10.681 —
Некретшгае 1,040.600'—
Инвентар 167.000’—
Залиха робе 5,091.878‘70
Пренос добитка из г, 1929. 65.120*67
По одб. добитка г. 1930. 6,691-30 58.429-37

Укупно 8,260.332'41 Укупно 8,260.332'41

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР



„Електра“ д. д. на Сушаку
А к т и в а  Рачун и з р а в н а њ а  на д а н  31, д е ц г м б р а  1930. године, П а с и в а

Динара Динара
Благајна 56.949-12 Дионичка главиица 3,500.000—
Дужници 1,048.706-69 Причувна заклада 637.287'—
Построј 1,561,68309 Вјеровници 393,145"45
Инвентар 142.554-37 Неподигнута дивиденда 520"—
Струјомјери 322.696-46 Прелазие ставке 74.674"10
Роба 874.312.64 Донос добитка из 1929. год. 804-84
Муњара Крк 847.710-48 Чисти добитак 1930, год. 248,181-46

Укупно 4,854"612"85 Укупно 4,854.612'85

Губитзк Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. године. Добмтак

Динара Динара
Берива и наднице 619.735-50 Донос добитка из 1929, год, 804"84
Трошкови и најамнине 801.247-40 Струја и струјомјери 2,257,392-94
Порез 189.911-84 Инсталације и роба 237.436-90
Камати
Отписи од построја, инвентара, 
струјомјера и инвент. у Крку 

Отписи неутјеривих тражбина 
Донос добитка из год. 1929- 
Чист добитак 1930. год.

44.44Г44

650.065-30
7.183-67

804-84
248.181-46

Разни приходи 65.936-77

Укупно 2,561.571-45 Укупно 2,561,571'45

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Jugoslovenski Lloyd a. d., prije Atlanska plovidba 
Ivo Račić a. d. i Jugosl.-amer. plovidba a. d. u Splitu

Амтав®. Рачуи изравнааа на дан 31. дедембра 1930. год. П асива

Пароброди 
Инвестиције 
Намештај 
Разни дужници 
Непокретнине

Динара
23,709.397*30 

961,645"— 
17.22095 

2,337.073-02 
230.776-25

Главница 
Веровница
Амортизациони фонд 
Резервни фонд 
Добитак

Динара
15,000.000— 
9,099.815-22 
2,218,377*40 

100.000-— 
837.919-90

Укупно 27,256,112*52 Укупно 27,256.112.52

Расходи Рачун губитка и добитка на даи 31. дед. 1930. год. Приходи

Управни трошкови 
Амортизациони фонд 
Добит :

пренос из 1929. год. 1,841.349" 17 
губитак у 1930, год. 1,003,429*27

Динара
340.893-65

1,143.37740

837.919-90

Пренос из 1929. 
Приход пословања

Динара
1,841.349-17

480.841-78

Укупно 2,322.190 95 Укупно 2,322,190’95
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Садржај:
Francusko-srpska banka — Pariz-Beograd
Прво хрватскославонско д. д. за индуетрију шећера у Оеијеку 
„Далмациа” д. д. за творење цемента портланд Сучурац—Сплит 
„Danica” desničarsko društvo za kemičke proizvode —- Zagreb-Koprivnica 
Parna pivara, fabrika slada i kvasca Mih. J. Kosovljanin, a. d. u Jagodini.

■ Нашичка творница танина и паропила д, д. — Загрјеб

FR AN CU SKO -SRPSKA BANKA — PARIZ-BEOGRAD

G. Raul (Male, pretsednik Upravnog odbora Francusko- 
srpske banke i pretsednik mnogobrojnih akcionarskih društava 
u inostranstvu, kao što je Otomanska banka u Parizu, Željez
nička kompanija Pariz— Ldon—Mediterane, osiguravajućih, dru
štava iz  grupe Feniks, i t .d. otvorio je redovnu godišnju skup
štinu akcionara banke 30. aprila ove god. u Parizu govorom, 
koji je kratko ali vrlo plastično prikazao privrednu situaciju Ju
goslavije u 1930. g.

Kao glavnu karakteristiku prošle godine ističe on pad 
cena kukuruza za 200% i pribegavanje stočarstvu. Dalje ističe 
da kursevi naših državnih obligacija stoje relativno nisko, s ob
zirom na političko, socijalno i ekonomsko stanje naše, ali da 
će napori uloženi u tom pravcu imati uspeha.

Donja tablica nam pokazuje razviće posla za dve po
slednje godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930.

u hiljadama frane. franaka
Blagajna i potraž. kod banaka 21.971 19.701
Korespondenti i, repor 20.205 16.394
Menice 15.672 24.920
lekući računi 99.164 87.471
Hartije od vrednosti 1.346 4,717
Učešća 6.776 6.776
Nepokretnosti i inventar 6.503 4.784
Garantije 17.953 20.682
Razno 8.466 4.140

Pasiva
Glavnica
Rezerva
Čekovi
Kuponi
Tekući računi i. ulozi
Garantije
Razno
Dobit
Zbir aktive ili pasive

20.000

2.947
3.660

142.128
17.953
10.718

64
198.056

20.000
32

2.164
1.538

138.404
20.681

4.848
1.916

189.586

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 10. maja 1930. godine, broj 19. str. 86,

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Dotacija rez. fondu 32 65
Prenos dobiti 616 852
Dividenda 25 fr. na akciju ------- 1.000

Prihodi
Bruto dobit 648 1.916

Što se tiče „korespodenata i repora”, potrebno je nagla
siti, da je banka obraćala od vajkada pažnju arbitraži. Zahva
ljujući ogromnom značaju svojih akcionara u svetskoj privredi, 
ona je prvog dana svoje delatnosti dobila od njih poslove te 
vrste. Skoro 35 miliona dinara održava Francusko-srpska banka 
kod svojih korespondenata kao potraživanja po viđenju, da bi 
mogla da izvodi u što većem zamahu međunarodna plaćanja. 
Francusko-srpska banka pre rata je bila van konkurencije, kad 
je bila u pitanju prodaja čeka na Pariz i inostranstvo u opšte, 
a obrt u pariškoj devizi je i onda bio veoma velik, jer je naj
veći deo državnih dügova, (i onih Državne Hipotekarne banke) 
glasio na francuske franke.

Bilans Francusko-srpske banke iskazan j.e u fr. francima, 
pošto je domicil u Parizu. Bilančna suma u 1929. god. iznosila 
je u dinarima preko 430 mdl., a u 1930. god. 418; mil. Najglav- 
nija je pozicija u aktivi dužnici, koja iznosi- 87,4 mil. fr. (pre
ma 99,1 u 1929. god.). To je glavni oblik trgovačkog kredi
tiranja na beogradskoj čaršiiji pre rata, pa i danas.

Posle tekućih računa dolazi eskont u iznosu od 24,9 mi
liona franaka (prema 15,6 u 1929. godini). Banka je uspela 
da ga proširi zahvaljujući veoma niskoj kamatnoj stopi, po 
kojoj eskontuje menice.

Interesantno je da pozicija „garancije” pokazuje porast 
od 17,9 na 29.6 miliona franaka. Pozicija je relativno vrlo ve
lika. To su garancije koje daje banka u svom središtu u Pa
rizu ,a i u Jugoslaviji obično pri javnim nabavkama, tamo gde 
je potrebna bankovna garancija. Ali se pri tome banka drži 
strogo principa da za podelu garancije prima apsolutno ■ si
gurna pokrića. U Beogradu na pr. banka prima kao kontrapo- 
ziciju garancijama samo naloge jedne od njoj blizu stojećih 
banaka.

Dalje pozicije u aktivi jesu učešća u iznosu od 6,77 mi
liona franaka (nepromenjena prema prethodnoj godini).

Francusko-srpska banka patronizira još 2 preduzeća u na
šoj zemlji. Jedno je industrija cementa i ugljeni rudnici, čije smo 
bilance već analizirali i koje spada u vrlo velika industriska po
duzeća u Jugoslaviji a drugo je Société financière d’ études et 
d’entreprises en Yougoslavie (ranije Société franco-serbe d’en-
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treprises^ industrielles et des travaux publiques). Ta se poduze
ća vrlo lepo razvijaju o čemu služi kao dokaz povećanje glavnice 
prvoga poduzeća od 20 na 30 miliona dinara a kod drugoga 
od 4 na 6 miliona franaka.

Ovo je društvo jedna vrsta holdinga, koji čuva u svom 
portfelju akcije poduzeća konserna Francusko-srpske barske, 
Popovačka fabrika cementa i Sićevački ugljeni rudnici pripa
daju konsernu Francusko-srpske banke i stoje pod neposred- 
dnim patronatom poslednje, ali ipak zato ona ima vrlo malo 
njihovih akcija iz prostog razloga što Francuzi smatraju s puno 
razloga, da jedna mobilijarna banka, koja radi sa depozitima, 
ima za zadatak da finansira putem kratkoročnih kredita razna 
poduzeća, a za sve druge vrste finansiskih tranzakcija stvaraju 
su druge vrste finansijskih institucija, pozvane da osnivaju 
poduzeća i drže njihove akcije. To su tako zvani holdinzi.

Tako imamo pojavu da Francusko-srpska banka poka
zuje u svom portfelju u aktivi učešća za samo 6,7 miliona fra
naka. Ona se drži strogo pravila da obavija komercijalne po* 
slove t.j. da daje kredite pomoću eskonta i tekućih računa.

Pada u oči da su nepokretnosti i inventar pali od 6 i po 
na 4.7 miliona franaka. To dolazi otuda što je Uprava prodala 
jedan deo svojih nepokretnosti, dobivši od banaka, koje je pa- 
troniziraju, mogućnost da u njihovim lokalima održava ekspozi
ture za obavljanje svog posla odnosno za pretstavljanje njezine 
firme u inostranstvu.

U pasivi nema velikih promena. Glavnica je ostala 20 
miliona franaka, tekući računi i ulozi su opali od 142 na 138,4 
miliona franaka, saobrazno smanjenju volumena poslova.

Bruto dobit pokazuje veliki porast prema prethodnoj go
dini: 1,91 miliona franaka prema 0,64. Rezervnom fondu dato 
je 65 hiljada franaka, a preneseno je na nov račun 851.000 
franaka: 1929. godine nije deljena dividenda, već je preneseno 
u 1930. godinu 615.000 franaka. Ove godine se deli 5%  divi
denda, a mogla bi se podeliti i 9%. Svi su izgledi da banka 
sprema rezervu za stabilizaciju dividende, koja će iznositi 
najmanje 6 % .

Dobro su poznati principi konzervativni i predostrožni u 
vođenju bankarskog posla u Francuskoj. Više je no sigurno da 
bilans sadrži obilne tihe rezerve, jer Francuz nema spokojstva 
dok nema tihe rezerve.

Francusko-srpska banka je francuski zavod koji pored 
glavnog sedišta u Parizu ima filijale u Londonu i Solunu i pet 
u našoj zemlji: Beograd, Skoplje, Bitolj, Niš, Kosovska Mitro- 
vica. Banka obavlja naravno bankarske poslove i u svom se- 
dištu u Parizu, ali težište poslova pada na Jugoslaviju. Jer sama 
razlika u kamatnoj stopi dovoljan je razlog da se najveći deo 
poslova obavi u našoj zemlji.

Kreditni potencijal Francusko-srpske banke je neograni
čen s obzirom na bogatstvo kapitala u Francuskoj i na snagu 
njegovih glavnih akcionara.

Koncern Francusko-srpske banke učestvuje sa preko sto 
miliona dinara u kreditu Monopolskoj upravi za finansiranje 
duvanske berbe. Francusko-srpska banka je morala zadržati za 
-se jeijan deo ,koji je verovatno pod eskontom.

ПРВО ХРВATCKO-CJIABQHCKO Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ 
ШЕЋЕРА У ОСИЈЕКУ.

Биланса Првог хрватско-славонског д. д. за инду- 
стрију mehepa у Осијеку за прошлу годину одваја се од би- 
ланса ос^алих фабрика шећера. Док Велико-бечкеречка фа- 
брика шећера за прошлу поеловну годину изказује исти по- 
словни резултат као и за 1929 годину, a фабрика шећера 
„Банка" чак и знатан пораст добитка, Прво хрватско-сла- 
вонско д. д. за индустрију шећера у Осијеку изказује за 
прошлу годину мањи добитак но у претпрошлој. Доследно 
томе je и дивиденда, која je већ три године износила 28 
динара, р.едуцирана на 21 динар no акцији.

У извештају 'ia  .прошлу годину, равнатељство се 
осв.рће на хиперпродукцију mehepa, која je «еповољно де-

ловала на цене светеког, t ржишта, Многе фабрике »a кугли 
земаљској еу .морале 'федуцират^ или чак и еасвнм обусиа- 
виги рад. Te лоше лрилике Морале су tict мишљењу равна- 
гељства .утица+и и на индустрију uiehepä у  иашој земљи na 
и аа  пословањс čaMti осмјечке шећеране»

Изгледа kSM да je Осјечка шећерана и проШле го- 
č обзМром на уговоре koje je направила; биЛа приМо^ 

рана да преузме више pene него tufo Одговара ЉеИоЈ HSotii 
шећера у Häiiiöj држави ii je бИЈШ приморана да вишак 
извози. A извоа je скоћчан са г-убитком, Равнатељство само 
спомиње да ]е услед обилиих киша у јесени прошле године, 
pena ta so  éot'àfo родила, да je прИход био већи него ма Koje 
године иосЛе рекордне i 924 године; Осјечка шећераиа upe* 
узела je pene последљих 5 годиНа i 

1926/27 ", 602.853 q
1927/28 697.247 сј
1928,29 94i.839 q
1919/30 1.134.360 q -.т
1930/31 1.093.360 q

Како видимо количина прузете pene много je већа 
aero што je био елучај пре 3—4 године. Услед тога ило 
није дошло до редукције у продукцији шећера (ona износи 
у кампањи 1930/31 1.187 вагона према 1.185 вагоиа у кам- 
пањи 1929/30) лмрало je подузеће вишкове да кзвози. Да je 
аналогно другим шећераиама радикално снизило ровршину 
засејане pene, дотично да прошла година није била тако чо- 
вољна у погледу рода pene, продукција би била ман.а i no 
томе и пословни успех повољнији. Ове je године површина 
засејаиа репом за рачум Осјечке шећеране много мања nero 
што ije била прошле две године, тако да има изгледа, да he 
у будућб- пословни успех бити већи. Наша индустрија ше~ 
hepa налази се у најбољој позицији у оној години у којој 
продукција mehepa тачно одговара консуму. Међутим k ik o  
je код сетве тешко предвидети количииу pene која hje се до- 
бити као и њен задржај шећера и код највћег опреза може 
се лако догодити да je продукција већа или мања него u r o  
je консум.

Равнатељство даље подвлачи, да je у туземном пр>- 
мету прошле године дошло до извесног спуштања цене ше- 
ћера као и неких нузпродуката. Ну тешко да би то спи* 
жење у туземству било узроком слабијем пословиом успеху. 
Прошле године приступило се je и спуштању цене за шг- 
ћерну репу тако да снижење цеие mehepa стоји у вези са 
редукцијом продукционих трошкова.

Биланси за последње 4 године који се завршавају са 
31. мартом овако изгледају:

Актива 1928. 1929. 1930. 1931,
у хиљадама динара

Благајна 51 124 369 108
Инвестиције 48.377 50.196 53.984 55.358
Залиха робе 21.390 37.002 44.353 43.526
Дужници 29.375 39.990 35.963 33.670
Инвентар 1.923 2.273 2.591 2.626
Материјал 2.786 1.359 4.877 952
Ефекти 12.386 7.391 7.807 8.145
Семена 4,247 3.786 4.217 2.465

Пасива :
Главница 30.800 30.800 30.800 30.800
Резерве 45.851 46.389 46.861 47.071
Резерва валоризације 7.303 7.303 7.303 7.303
Резерва ајмортизације 8.000 11.982 14.447 16.944
Повериоци 23.044 38.815 48.390 41.707
Добитак 5.648 6.253 5.750 4.459
Укупна биланса 121.388 142.479 154.510 148.393

Инвестиције су билансиране са 55.4 милиона динара 
или за 1.5 милиона динара више но 31. марта 1930. годиме. 
Ako од инвестиција одбијемо амортизацију у износу од 17 
милиона динара излази да су оне књижене са 38 мшшоиа,
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Деоничка главница износи 30,8 милиона, разне резерве 54 
милиона динара. Према томе достижу властита сретства 85 
милиона динара или двоструко више од инвестиција, Ови 
подаци најбоље показују да je осјечка шећерана једно од 
наШих финансијски најбоље фундираних подузећа. Пове- 
риоци су тек за пар милиона динара већи од дужника. Ме- 
ђутим роба претставља вредност од преко 40 милиона ди- 
нара и то je покривено властитим обртним капиталом.

Залихе робе су две последње године знатно веће него 
r i t o  je то било раније. To показује на већу продукцију до- 
тично na потешкоће око плаеираља.

Повериоци су марта 1931. године за 7 милиона ди-
нара мањи од дужника концем марта 1930. године.

Чисти добитак je за преко милион динара мањи него
што je био годину дана раније.

Рачун губитка и добитка овако нзгледа :

Приходи : 1928. 1929. 1930. 1931,
у хиљадама динара

Бруто добитак 63.665 81.070 82.293 74,548
Расходи :

Трошкови продукције 48.894 65.166 66.636 60.610
Администрација 4.901 4,246 5.466 6.460
Порези 1.754 955 1.876 1.248
Амортизација 2.158 3.982 2.466 2.496
Дубиози 387 465 ------ ----- -

Номинала ije деонице 175 динара. Ha загребачкој берзн
котира ових дана око 230—240 динара. Према изказаним 
резервама {које износе 54.4 милиона код главнице од 30.8 
милиона дииара) курс акције морао би бити око 450 дииара 
или скоро двоструко више. Разлог се тражи у чињеници да 
je много акција у Чехословачкој a тамо су све деонице ин- 
дустрије шећера врло слабе. Последње две године се je 
знатан број деоница шећерана вратио у отаџбину.

Чим се продукција буде регулирала према консуму, 
пословни he успех осјечке шећеране бити много бољи nero 
еада.

„ДАЛМАЦИА“ Д. Д. ЗА ТВОРЕЊ Е ЦЕМЕНТА ПОРТЛАНД 
СУЧУРАЦ—СПЛИТ.

Г. Др. Томислав Булат објавио je прошле године 
чланак под насловом „Криза цементне индустрије“, у коме 
je необично пластично изложио све тешкоће, у које je за- 
пала наша цементна иидустрија, после дрвне најважнија 
извозна. Ми ћемо у афористичкој форми да репродуцирамо 
те главне карактеристике кризе цементне индустрије.

Први узрок кризе лежи у огромном порасту продук- 
ције цемента у свету; од милион и no тона 1880 год. на 80 
милиона 1929 год. Пораст долази у главном од проширења 
продукције вештачког цемента и од потребе фабрика да ис- 
терају што већи волумен послова због мале вредности це- 
мента у опште. Други узрок je смањење потрошње услед 
ослабљене грађевне делатности у свету. Трећи узрок лежи 
у чињеници да je наш географски положај много неповољ- 
нији од onora Белгије^ највеће светске извознице цемента. 
Јадрапско море je једна врста саобраћајног ћор-сокака. Мали 
je број паробродарских линија, које Јадранско лгоре везује 
са осталим светом, a то je врло важно за индустрију це- 
мсита, која извози у 52 државе. Даља тешкоћа лежи у томе 
што европске државе-извознице цемента стварају у својим 
колонијама привилегисан положај CBOijoj роби. Даљи узрок 
лежи у осуству трговинских веза са свим земљама, у које ми 
извозимо цемент, a то пак je последица осуства реципроч- 
ности у размени добара са тим земљама. Задњи узрок лежи 
у релативно још неразвијеном нашем поморском бродарству.

Кад човек баци површан поглед на све ове узроке, 
нехотице мора да се заппта, како наша извозна цементна 
индустрија савлађује све те тешкоће.

Две су нарочите карактеристике прошлогодишњег 
биланеа „Далмацие“ д. д. за творење цемента Портланд у 
Каштел Сућурцу: пораст укупне суме билансе од 91 na 132 
милиона динара и C M a it e it e  чистог добитка, готово на по- 
ловину.

Повећаље укупне суме билансе долази у првом реду 
од повећања иинвестиција. One су порасле у прошлој го- 
дкни за 30 мнлиона динара, У току 1930. године и у првим 
месецима ове године изведена je техннчка реорганизација 
фабрике. Радови су били таквог обима да je за неколико 
месеца морао бити обустављен сав обрт. Тиме je фабрика 
подигнута на висину модерне технике, због hera je данаг 
и паша најмодерпије уређена творница цемента.

У најновије доба далматннске творнице цемента при* 
ступају фабрикацији бољих врсти цемента него што je то 
до сада био случај. Обични Портланд цемент има ту ману 
да се веома споро суши.

Сировина из које се прави далматински цемент —■ при- 
родни лапорац — такве je квалитете да омогућује израду 
првокласног цемента. Taj цемент има ту предност да се 
брзо веже пак се no томе радови могу брже изводити. To 
долази у обзир нарочито код радова у води, где je чврстоћа 
нарочито важна.

Како je „Далмација“ са својом продукцијом упућена 
на извоз^ рачуна да he квалитетом своје продукције моћи 
да истисне конкуренцију. Прилике у земљама које повлаће 
наш цемент у последње време нису баш најповољније. A 
како je конкуренција веома оштра, можемо последњих не- 
колико месеци да пласирамо много мање пемента него ра- 
иије. Да би се извоз довео на ранију висину и no могучности 
повисио, за шта постоје сви предуслови, било je потребио да 
cfe проведе реорганизација продукције a нарочито у правцу 
усавршавања квалитета.

Фабрикацијом бољих врсти цемента^ у првом реду 
оних који се одликују брзим везивањем, далматинеке твор- 
иице a пре свега „Далмациа“ почеле су, да све то већи део 
своје производње пласирају у унутрашњости земље. Ma да 
Загреб има једиу Е е ћ у  творницу цемента, ипак je у стан»у 
да консумира знатне количине далл!атинског цемента. У нај- 
новије време, далматински цемент појавио се je и у Бео-' 
праду. Водеће творнице су већ и у  Београду отвориле своје 
продајне бирое.

Ha снижење чистог добитка, као друге карактерис- 
тике прошлогодишњег биланса „Далмацие" деловало je у 
првом реду снии^ење продукције услед опште кризе у no- ‘ 
трошачким државама као и обуставе лродукције под крај 
године ради техничког уређења творнице. У још већој мери 
пак je деловала чињеница, да су се, с обзиром на конкуреи- 
цију других творница5 цене морале знатно снизити.

Биланса за 4 последње године овако изгледа :

1928. 1929. 1930,
у хиљадама динара 
53.578 60.282 92.095
6.020 11.594 18.626

4.541 4.874 4ЖА
7.798 11,851 12.673
2.580 2.582 2.682

289 19 21

6.500 6.500 6.500
26.580 27.108 31:231
17.008 20.206 23.529
22.372 34.860 68.063

2.074 2.136 1.148
74.811 91.205 131.002

Инвестиције износе 92 милиона динара.
A ko о д  и нвести ци ја у  у ж е м  см иелу р ећ и  од би јем о

Актива : 1927.

Каменоломи и творница 48.418 
Матернјал 10.237
Продукти 3.551
Дужници 22,054
Ефекти 2.583
Благајна 480

Пасива :
Деоничка главница 6.500
Резерва 2.558
Амортизација 13.875
Повериоци 39.096
Добитак 1.772
Укуппа биланса 87.741
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амортизацију, добијемо износ од 70 милиона динара. Глав- 
ница и резерве износе нешто испод 40 милиона. To змачи 
да je  30 милиона шшестиција изведено помоћу туђих 
еретстава.

Кондем 1929. године, инвестиције су измосиле свега 
60 милиона динара, a амортизација 20 милиона, тако да je 
нето вредност инвестиција исказана са 40 милиона‘динара. 
Властита сретства износила су концем 1929. године, нешто 
преко ЗЗ.милиода динара. По томе, je са туђим срететвима 
изведено само за 7 милиона динара инвестиција.

С рбзиром да je знатан део туђих сретстава инвес- 
тиран, указује се потреба, да се у догледно време приступи 
певишењу главнице, барем до one висине, да покрива ин- 
вестиције.

Продукти су готово на истој висини као и 1929. го- 
дине. A иста je ствар и са дужницима. To je у вези са сла- 
бијом продукцијом која се одразује ако, na роби као и 
на дужницима.

Главница je последших година' непромењена. Резерва 
je порасла за 4 милиона динара. Од тога 3 ;6 милиона ди- 
нара ради формирања једног нарочитог фонда. Опажа се 
да je резервни фонд већ око 5 пута већи од саме главнице. 
Износ који се je добио валоризацијом инвестиција (према 
закоиу из 1926. године) употребљен je искљућиво за пови- 
шење резерва.

Повериоци су удвостручени. Од 34 на 68 милиона Д№ 
кара. To je у вези са новим инвестицијама од 32 милиона 
динара, које су извршеие, како видимо, из нових кредитних 
операција.

Рачун губитка и добнтка овако изгледа :
Приходи : 1927. 1928. 1929. 1930,

у хиљадама динара
Општи приходи 7.866 9.726 9.786 8.877

Расходи :
Општи трошкови 940 1.081 1.289 906
Амортизација 3.167 3.134 3.197 3.322
Камате 255 109 1.031 1.750
Порези 1.768 3.317 2.140 1.739
Дивиденда 10% 20% 20% 20%

Ha смаљење чистог добитка деловало je у првом реду
смањење општих прихода. Али и већи издатди на камате.
Од милиона динара у 1929. год. на 1,75 милионачу ттрошлој
години. To je последица вршења нових великих иивестиција
путем кредита.

Сречна општина Каштел Сучурац. Она je и прошле
године убрала од „Далмацие“ оиштинских дажбина 572 хи- 
љаде динара. Како општина има сам о.2—3 хиљаде станов- 
ника, може она све остале становнике да ослободи свих 
општинсккх терета.

Управа подузећа подвлачи у извештају за 1930. год.. 
с обзиром на извршене инвестиције да joj то пружа „пот- 
пупо спокојство колико у индустријском толико и у трго- 
вачком погледу“. Нова постројења за фабрикацију вештачког 
цемента већ су у погону пак се можемо падати да he и 
просперитет брзо достићи ранију висину.

DANICA” DEONIČARSKO DRUŠTVO ZA KEMICKE PRO
IZVODE ZAGREB—KOPRIVNICA.

Pogoršanje situacije naše poljoprivrede usled velikog pa
da cena agrarnih produkata, u prvom redu žitarica delovala je 
i morala delovati i na industriju umetnih gnojiva. A intenzivno 
privređivanje traži u prvom redu znatno upotrebu umetnih 
gnojiva. Potraje li ovako stanje, mi ćemo u mnogim krajevima 
biti primorani da pređemo ekstenzivnoj agrarnoj proizvodnji.

Iz izveštaja „Danice” za 1930. godinu vidimo, da je upo
treba umetnog gnojiva u našoj zemlji spala skoro na polovinu. 
Situacija se je međutim pogoršala i konsum pokazuje tenden
ciju daljneg opadanja. Pod tim prilikama našla se je uprava 
„Danice” prinuđena da obustavi produkciju superfosfata. Na

skladištu nalazi se danas oko 2000 vagona superfosfata za koje 
je nemoguće naći kupca. Pa ni uz kredit. Kako je kod „Danice” 
fabrikacija superfosfata najvažnija grana produkcije, tvornica 
je bila primorana da pristupi redukciji radništva. Ovih dana je 
većoj grupi radnika bilo odkazano.

U 'izveštaju za prošlu godinu, uprava konstatira da je na
stojanje da se uveri zemljoradnik da se upotreba umetnog gno
jiva, naročito u poslednje vreme razvilo intenzivnu propagandu 
puteni brošura, oglasa i članaka u novinama kao i sudelova- 
njem kod svih 'izložaba. Medjutiin kako ;vidimo bez rezultata, 
a mogućno je, da ako te propagande nije bilo da bi konsum 
umetnog gnojiva bio pao u još većoj meri. Do intenzivnije 
upotrebe rnože doći tek onda ako se poprave cene agrarnih 
produkata, jer je onda seljak interesiran da poveća svoju pro
dukciju.

Uprava konstatira da ni njeni napori da bi došlo do dr
žavnih mera koje bi olakšale poljoprivredniku upotrebu iirnet- 
nog gnojiva nisu doneli željenog resultata.

Kako je prošla godina ipak zaključena dobitkom i kako 
se ipak pristupa isplati ma i čednije dividende, to se pre svega 
ima zahvaliti racionalizaciji proizvodnje kao i boljim resultatine 
ostalih odelenja u fabrike. U prvom redu fabrikaoiji kiseonika 
i ugljene kiseline, čak  se radi па tome da se podigne nova 
tvornica ugljene kiseline.

Poslovnom resultati! međutim najviše su doprinela afi- 
lirana poduzeća. Danica ima dve afilijacije. Jednu na Rijeci 
a drugu u Beču. Kako su u Austriji i Italiji, usled politike za
štitnih agrarnih carina cene poljoprivrednih artikala dosta vi
soke, upotreba umetnog gnojiva u tim državama raste. Usled 
toga oba ta afilirana poduzeća mogla su poslovnu 1930 godinu 
zaključiti veoma povoljno što je onda đelovalo i na poslovni 
uspeh Danice .

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadamai dinara
Investicije tvornice 18.308 19.710 21.380 22.600
2grade u Zagrebu 1.462 1.462 1.462 1.847
Inventar 2 din. 1 din. 1 din. 1
Efekti 11.907 11.907 12.009 12.124
Blagajna 280 303 361 267
Dužnici 28.709 45.427 44.000 47.081
Zalihe 2.544 4.787 6.162 16.865
Pasiva
Glavnica 24.000 24.000 24.000 24.000
Reserve 6.965 6.965 6.965 6.965
Rezerva valorizacije 4.653 4.653 4.653 4.653
Amortizacija 2.031 3.432 5.136 5.956
Akcepti 308 5.486 3.101 5.558
Poverioci 19.214 33.860 35.999' 49.058
Dobitak 2.756 2.608 2.752 1.504
Ukupna bilanca 63.792 83.599 85.376 100.787

Pada u oči porast zaliha. Od 6.2 miliona koncem 1929. 
godine na 16.9 miliona koncem 1930. godine. Godine 1927. za
lihe su iznosile samo 2.5 miliona dinara. Tu najbolje dolazi do 
izražaja pogoršanje situacije u pogledu umetnih gnojiva. Dr
žalo se je da će se situacija popraviti i radilo se na lager. Me
đutim su zalihe u tolikoj meri porasle da je bilo potrebno obu
staviti pogon.

Investicije su porasle za skoro 2 miliona dinara. To je 
u vezi sa nastojanjem oko racionalizacije pogona da se snize 
produkcijom troškovi .1 dužnici su porasli za 3 miliona. S ob
zirom na loše prilike u pogledu plasiranja produkcije, poduzeće 
je bilo primorano da daje veće i dulje kredite nego ranije.

Na pasivnoj strani bilance karakteristične su promene 
kod akcepta i poverioca. Obe te pozicije porasle su preko 1929. 
godine za nekih 12 miliona dinara. To je u vezi sa porastom 
„dužnika” i „zaliha” u aktivnoj strani bilance. Fabrikacija se 
je prošle godine vršila u većoj meri tuđim sretstvima. Zactu- 

' ženje kod banaka prakticiralo se je prošle godine u većoj meri
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nego ranije. Го naravno nepovoljno deluje na poslovni uspeh 
budući da povećava izdatke na kamatama. j

Investicije su dvostruko pokrivene vlastitim sretstvima. 
Međutim razmera između vlastitih i poverenih sretstava usled 
većeg kreditiranja i većih zaliha prošle godine je nepovoljnija 
nego ranije. Ukupna bilanca prešla je 100 miliona dinara. Me
đutim to povišenje ukupne bilance nije 11 vezi sa proširenjem 
tvornice nego činjenicom slabijeg plasiranja produkcije. Obu
stava produkcije delovaće na suksesivno smanjenje zaliha a po 
tome i pozicije poverioci lako da će opet doći do ravnoteže 

.između vlastitih i poverenih sretstava.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
Prihodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiladama dinara
Dobitak tvornice 7.589 8.278 9.398 7.604
Razni prihodi 262 97 123 113
Rashodi
Porezi, beriva, kamati 4.195 4.839 4.994 5.418
Amortizacija 781 1.401 1.703 819
Otpisi 168 376 70 58
Dobitak 2.756 2.698 2.752 1.504

čisti je dobitak prepolovljen. Prepolovljena je i dividen
da. Amortizacija iznosi 900 hiljida dinara manje no 1929. go
dine što pokazuje da je preduzeću stalo do toga da iskaže» 
dobitak, koja omogućava isplatu dividende od barem 5%.

Početkom ove godine prodana je firma Brevillier & Ko,
& A. Urban & Söhne, Wien fabrika šrafova u Koprivnici. Ta
operacija doći će do izražaja tek u bilanci za 1931. godinu.

PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA МШ. J.
KOSOVLJAMN. A. D. U JAGODINI.

M arta 18. t. g. održan je 12. redovni zbor akcionara, 11a 
kome je uprava podnela izveštaj 0 radu za 1930. god. Ko zna 
pod kakvim prilikama radi naša industrija piva za po
slednje dve godine, a naročito poslednju . godinu dana, morao 
je očekivati kod sviju naših domaćih pivara rezultat mnogo' 
gori no poslednih nekoliko godina.

Ima dve i po godine kako je pivo dobilo dva neprija
telja, od kojih je jedan vrlo moćan; to je vino. Drugi je sla
biji, ali ipak veliki neprijatelj: nealkoholna pića. Oba su ra
tovala protiv piva istim oružjem: težnjom da natovare na njega 
što veće dacije. Oba neprijatelja imaju računa da smanje po
trošnju piva pritiskom velikih dacija, koje bi imale za posle- 
dicu ili poskupljenje cena ili smanjenje proizvodnje. Oba ne
prijatelja računaju da prošire svoju potrošnju 11a teret piva. U 
pomoć im je došla jedna specijalna okolnost, a to je stvara
nje banovina, za koje je trebalo resiti problem prihoda; a i 
nesrazmerno rastući izdaci gradskih opština. i tako na mesto 
jednog jedinog opterećenja piva putem državne trošarine, do
šlo je trostruko opterećenje u vidu trošarina za račun tako zv. 
samoupravnih tela.

Druga nepovoljna okolnost po pivsku industriju leži u 
znatno pogoršanoj konjunkturi naše narodne privrede u opšte 
u drugoj polovini 1930. god. Prvo usled mnogo slabije žetve, 
a drugo usled mnogo jačeg padanja cena gotovo sviju poljo
privrednih proizvoda. U drugoj polovini 1930. god. je mnogo 
više grana poljoprivrede obuhvaćeno tako zvanom privrednom 
depresijom. A one koje su već ranije u njoj, doživele su po
goršanje. A to mnogo znači za parnu pivaru Mih.J. Kosovljani- 
na, jer je ona do pre nepune godine dana bila upućena isklju
čivo na potrošače unutrašnjosti zemlje specijalno Srbije, u kojoj 
je samo Beograd velegrad. Sva je ostala zemlja naseljena ma
njim ili većim selima, koja su sva zavisna od konjunkture u 
poljoprivredi .

Danas više nije nikakva tajna da je u pivskoj industriji 
posle-kumanovske Srbije postojao jedan sporazum 0 strogom 
reoniranju potrošnje, po kojoj je jagodinska pivara isključena 
od prodaje 11 Beogradu kao najvećem potrošačkom centru. U 
toliko veće iznenađenje pretstavlja završni račun Jagodinske

pivare za 1930. godinu, kojim pokazuje višak potrošnje prema
1929. god. za 10,5%.

To se objašnjava na prvi pogled povećanjem zemaljske 
potrošnje piva u 1930. god., koja je iznela 666.326 hektolitara, 
prema 500.427 11 1929. Mesečni prošek iznosi 55 hiljada prema 
43 hiljade u 1928. odnosno, skoro za 30%  više. Polazeći od 
ove cifre moglo bi se doći do pogrešnog zaključka, da pivara 
nije mogla da podigne svoju potrošnju u istoj razmeri u kojoj 
je skočila ukupna zemaljska potrošnja. Taj je zaključak bio po
grešan zbog toga što višak potrošnje u glavnom otpada na 
zapadne krajeve naše otadžbine. U granicama Srbije povećanje 
je mnogo slabije: nijedna pivara ne može da pokaže višak 
od 30%.

Oko polovine prošle godine prestaje važiti sporazum 
rneđ pivarama na teritoriji Srbije i na mesto njega nastupila je 
oštra konkurencija, koja se u glavnom manifestovaia u prodoru 
pojedinih pivara na teritorije, koje su im za vreme važenja spo
razuma bile zabranjene. U tom pogledu Jagodinska pivara bila 
je u nešto povoljnijem položaju od beogradskih, jer je ona 
imala da osvaja dotle zabranjen joj Beograd, dok su beograd
ske pivare imala da osvajaju unutrašnjost. Bolji položaj pivare 
JagodiEske biva u tome što je ona u Beogradu još od pre ne
koliko godina podigla bila stovarište i ledenicu, tako da za na
stupanje na beogradsku teritoriju nije bilo potrebno da pravi 
nove investicije niti da gubi vreme.

Ali je raspadom sporazuma položaj sviju pivara znatno 
pogoršan. Otvaranjem opšte konkurencije međ pivarama one
mogućeno je bilo da podignu cenu, a to bi bilo poslovno neiz- 
bežno s obzirom na povećanje javnih dažbina.

S obzirom na sve to rezultat rada Jagodinske pivare mo
že se nazvati sjajnim, kao što se to vidi iz priložene tablice:

Račun izravnanja.
Aktiva: 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
1930,

Blagajna 89 58 262 108
Nepokretnosti 4.481 14.287 11.792 12.407
Mašine 6.879 10.353 13.834 15.279
Pokretnosti 15.450 12.455 4.449 4.583
Zemljišta ------ - 904 1.024 1.655
Hart, od vrednosti 1.713 2.466 13.107 13.154
Kaucije 9.757 9.599 11.204 12.192
Proizvodi mirovine 8.795 6.026 7.043 7.264
Dužnici 5.215 7.118 8.894 8.334
Uređ. stov. Sarajevo —:—. ------ 1.331
Garancije
Pasiva:

------ - ---- 1.915 2.349

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rezerv. fond 1.139 Г.139 1.140 1.300
Emisioni rez. fond 4.740 4.740 4.740 4.740
Valorizac. fond, _ — . 10.775 10.775 10.775
Fond. za amortiz. ---- - 1.664 3.684 5.996
Penz. rez. fond 332 332 335 355
Poverioci 24.259 22.924 27.577 28.839
Polagači kaucije 9.757 9.599 10.204 12.192
Garancije ------- ------ 1.915 2.329
Dobit 122 73 136 73
Zbir pasive 52.383 63.272

Račun gubitka i dobitka

73.527 78.621

Gubitak 1927. 1928. 1929. 193.0
Plate 247 290 413 636
Kamate 2.008 2.032 2.432 2.569
Poreza 628 236 178 443
Osiguranje 214 200 191 342
Amortizacije 855 1.664 2.019 2.313
Trošarina ------ 2.452 2.778 4.527
Plaćanje kirije _— . 153 57 ------
Održavanje radnja 
Dobitak

------ 337 309 455
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Prenos dobit, iz pr. g. 3 122 73 2
Kirije 352 480 480 463
Prinos od efekata 15 4 1 4
Pivo, kvasac i t. d. 3.998 6.857 8.215 10.936
Zbir dobitka 4.369 7.464 8.770 11.426

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje povećanje bruto 
dobitka od 8,77 miliona dinara na 11,42 miliona. Fabrikacija 
pokazuje višak bruto dobiti: od 8,21 na 10,56 miliona dinara. 
T reba napomenuti da pivara proizvodi još i kvasac i da je 
to odelenje prošle godine radilo vrlo dobro.

Dobit iznosi 70 hiljada dinara; manje nego u 1929. go
dini ,ali se to lako objašnjava strukturom računa gubitka. Tro
šarina na pr. skočila je od 2,77 miliona dinara na 4,5 mil. di
nara. Kad se ima u vidu da je proizvodnja povećana samo za 
10%, onda izlazi jasno da je to posledica povećanja dažbina.
I sve su ostale pozicije u izdatcima povećane kao: plate, ka
mate, poreze, pa i amortizacija.

Što se tiče strukture bilanca i ona pokazuje promene u
1930. god. prema ranijoj. Ovog puta se pojavljuje u aktivi 
prvi put. Sarajevsko stovarište za 1,3 miliona din. 1 ako ono 
postoji već duže vremena, nije se pojavljivalo u aktivi jer je 
ono bila neka vrsta kondominijuma udruženih srbijanskih pi
vara. Najveće povećanje imamo u aktivi -kod mašina od 13,8 
na 15,2 miliona dinara; nepokretnost je takođe povećana od
11,7 na 12,4; povećano je čak i zemljište od 1,0 na 1,6 mil. 
dinara. Sve to kazuje da se fabrika nalazi u investicionoj eks
panziji.

Naročito je povoljna okolnost da su se dužnici smanjili 
od 8,9 na 8,3 miliona dinara. Zalihe sirovine i gotovih proizvoda 
povećane su samo za 200.000: od 7, na 7,2 mil. dinara. Kad se 
ima u vidu da je pivara u prošloj god. povećala obrt pa na
ravno i proizvodnju, a da je istovremeno smanjila dužnike a sa
čuvala gotovo nepromenjene zalihe, onda se može reći da se 
fabrika progresivno raeionafizira. Akcionari moraju biti vrlo za
dovoljni tom činjenicom.

Pivarski posao kod nas bio je pre nekoliko godina ko
mercijalno strašno pokvaren — pod pritiskom konkurencije. 
Pivare su 'investirale velike sume u zakup kafana i u kafanski 
jedik; pa se čak kafedžije finansirale u poslu. A roba je na
ravno davana na veresiju.

Kafedžije su smatrale da im pivare treba da pokriju sve 
režijske troškove. Za vreme vlade međusobnog sporazuma ko
mercijalna strana uprave pivarama bila je asanirana, pivare su 
se ograničavale na organizaciju prodaje, a robni kredit je da
van samo u koliko je to bilo sigurno. Kao dokaz sanacije po
litike unovčenja služi nam činjenica, da se poslednje dve go
dine u bilansima naših pivara ne pokazuju otpisi dubioza. A 
za obezbeđenje buradi> flaša i drugoga pivare su uzimale obič
no kaucije i garancije što se vidi iz njihovih aktiva. Ako se 
bude produžila današnja konkurencija u pivarama, onda će se 
uslovi unovčenja piva znatno pogoršati. Naročito je to velika 
opasnost u Beogradu, gde se vrši velika borba i gde je Jago- 
dinska pivara uspela za kratko vreme da se znatno proširi.

Glavnica pivare iznosi nepromenjeno 12 miliona din., 
ali rezerve iznose skoro 22 miliona dinara i ako se produži ot
pisivanje po istoj kvoti, onda će one dostići do godine dvostru
ki iznos glavnice.

U tome leži jačina Jagodinske pivare i naknada akcio- 
narima za osustvo dividende. U prošloj godini je amortizirala
2,3 miliona dinara. Ukupan obrtni kapital pivare iznosio je 65 
miliona din. od čega su sopstvena sretstva 34 miliona. Sop- 
stvena sretstva pokrivaju sve investicije i jedan deo obrtnog 
kapitala Poverioci 27.5 mil. din. pokrivaju za 13 miliona dinara 
hartije od vrednosti, te faktički iznose svega 14 miliona, a to 
je manje no što iznose zalihe i dužnici.

НАШИЧКА ТВОРНИЦА ТАНИНА И ПАРОПИЛА Д. Д. —
ЗАГРЕБ.

Из билансе Нашичке творнице танина и паропила за- 
кљученом на дан 31. октобра 1930. године, не примећује се 
да се наша индустрија дрвета налази у тешкој кризи. Додуше 
та je криза наступила свом својом оштрином тек у другом 
семестру прошле године пак no томе не би требало да тан- 
гира пословни уопех за периоду од 1. новембра 1929. до 31. 
'октобра 1930. године. Међутим како код великих и добро 
вођених подузећа на састав билансе много делују и окол- 
ности које важе у доба самог састављања билансе као и 
перспективе за најближу будућност^ заслужује биланс На- 
шичке творнице танина и паропила нарочиту пажњу.

Чисти добитак за пословну годину која свршава 31. 
октобра 1929. године, износи 3 милиона 957 хиљада према 
4 милиона 84 хиљада октобра 1929. године. Разлика je ми- 
нимална. Укупна сума билансе износила je октобра 1929. 
године 306 милиона динара лрема 283 милиона концем 
октобра 1930. године. Разлика износи 23 милио.на или тек 7— 
8% од збира билансе. Међутим укутша сума билансе je 
октобра 1930. године већа од укупне суме билансе од ма 
које ранијих година, сем оне за 1929. годину.

Да криза коју проживљује наша индустрија дрва 
пије у толикој мери захватила и Нашичку творницу танина 
и паропилу има се добрим делом приписати чишеници, да 
код Нашичке не лелш тежиште рада само у извозу дрвета 
у сировом или полупрерађеном стању, него да баца на тр- 
жиште у главном финалне производе. Ситуација код тих 
продуката није тако неповољна као код непрерађеног 
дрвета. Производња и извоз танина, a тај код Нашичке фа- 
брике игра доминаитну уло.гу5 обављена je под далеко по- 
вољнијим приликама него што je то био случај код дрвета, 
Нашичка има, као што je познато и велике фабрике пар- 
кета, покућтва, бачава, сандука и сличног. Код свмх тих 
продуката прилике су биле повољније него код дрвета. Прво 
што се тих артикала више пласира у земљи a друго што и 
код извоза цене нису биле толико неповољне.

Да je Нашичка и прошле године, упркос иогоршања 
коњунктуре могла изказати готово исти добитак као пред- 
ходне године има се приписати и чињеници да води једну 
ванредно опрезну политику билансирања, дотично исплате 
дивиденде. A сем тога има ту и тајне резерве, које репре- 
зентирају знатне износе. У годинама слабијег просперитета • 
те се тихе резерве ангажују тако, да je могуће и код го- 
дина лоше кољунктуре показати знатан добитак. Стабил- 
ност дивиденде сматрају многа подузећа за полазну тачку 
њиховог деловања.

Биланса за 4 последње године овако изгледа :

Актива : 1927. 1928. 1929. 1930,
у хиљадама динара

Зграде и стројеви 19.197 35.143 39.888 45.630
Шуме и дрво 58.460 76.407 73.028 78.248
Залихе (остале) 5.167 6.674 7.756 5.702
Дужници 124.188 148.056 168.275 136.597
Рфекти 18.552 13.310 13.758 14.172
Готовина 1.480 2.138 3.816 3.029

Пасива :

Главница 12.500 20.000 20.000 20.000
Резерве 926 1.115 1.465 1.865
Рез. за амортизацију 9.450 12.251 14.751 17.251
Повериоци 190.882 217.957 262.104 223.499
Добитак • 1.903 4.004 4.084 3.957
Укупна биланса 227.048 272.732 306.522 283.380
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Док су биланси до прошле године показивали свако- 

годншљн пораст од 30—40 милиона динар», последња би- 
ланса показује назадовање за иешто прско 20 дшлиона. 
Обзиром на лошу коњунктуру која влада у индустрији др- 
вета могло се очекивати још и веће опадаље билансних 
позиција.

Инвестиције су порасле за 6 милиона динара. Макар 
била годниа неповољна, приступило се знатним инвестици- 
јама. Нарочито у погледу постројења за индустријску ripe- 
раду дрвета. И позиција 5,шуме и дрво“ порасла je у прошлој 
години за лет милиона док je претпрошле године била нешто 
смањена. Ha државним и општинским лицитацијама које су 
одржане прошле године, суделовала je редовито и Нашичка. 
Како су њезине понуде биле често повољмије од понуда 
других нодузећа, достала je знатне количине шума. Ексгогоа- 
ti'UiijM шума морало се je приступити и упркос неповољним 
изгледима за продају дрвета јер се je један део добивеног 
материјала употребљавао за индустријску прераду.

Дужници су опали за 30 милиона динара. To je у вези 
са већ поменутом слабијом продајом дрвета. Како je про- 
даја, нарочито у иностранству била слабија то je и потреба 
-кредитирања муштерија била знатно мања.

У паснви показује значајније промене једмш пози- 
цијà „повериоци“. Слињепи су за 40 милиона динара. To je

у првом реду .у вези са опадањем позиције „дужници“. Сав 
прометии капитал a и знатни нзнос инвестиција, добива На- 
шичка од своје централе „Unione Nasic“ ; a пошто je мање 
кредитирано, то je Нашичка требала и мање кредита од 
своје централе дотично банкарске везе .

Рачун губитка и добитка овако изгледа :
Добитак : 1927. 1928, 1929. 1930.

у хиљадама динара 
Бруто добитак 8.337 11.443 12.141 10.504

4.938
2.500
4.004

5.557 4.293
2.500 2.500
4.084 3.957

Губитак :
Порези и осигурања 5.477
Амортизацвј a 1.000
Чисти добитак 1.903

Бруто добит je за 1 милиона динара мања од бруто 
добити претходне године. Међутим треба имати у виду,, да 
je на порезе и осигурање издано за 1,2 милиона динара 
мање. Из тога резултира, да je добитак само за мешто преко 
100 хиљада динара мањи од onora претпрошле године.

Прошле смо године подвукли, да je Нашичка тако 
чврсто фундирана, да ни погоршана коњунктура не може да 
делује на њезин пословни уепех. Ta наша предвиђења пот- 
пуно су остварена, a вреде и за ову годину.

Prvo hrvatsko-slavonsko dioničko društvo 
za industriju šećera, Osijek

Aktiva R aču n  izravnanja na dan 31» decembra 1930» god. Pasiv®

Dinara Dinara
Zgrade, zemljište, strojevi, želj. i t.d. 
Zalihe : 
šečer, melasa, rezanci 
materijalije
ugljen, koks, vapnenac i drvo 
repno sjeme 

Uredjaj i gospodarski našastar 
Dužnici 
Gotovina 
Vrjednosni papiri 
Prelazna aktiva

55,358.940-22

43,526.404-32 
952.18508 
738.080"— 

2,465.743"— 
2,626.268'64 

33.670 241-60 
108.21981 

8,145.557-50 
801.779-50

Dionička glavnica 
Redovita pričuvna zaklada 
Pričuvna zaklada za otpis 
Otpis u posi. god. 1930/31. 
Pričuvna zaklada za valut razlike 
Vjerovnici
Nepodignuta dividenda 
Prenos dobitka iz god. 1929/30. 
Čisti dobitak u god. 1930/31.

30,890.000-— 
47,071.496-69 
14,447.716-08 
2,496.638-15 
7.303.784-96 

41,707.528-34 
106.804"— 
762.997"82 

3,696.453 63

Ukupno 148,393.41967 Ukupno 148,393.41967

Gubitak R aču n  gubitka i d ob itk a n a  dan 31. dee. 1930. god. Dobitak

Dinara Dinara
Proizvodnja šećera 
Poslovni troškovi 
Porezi 
Amortizacije
Prenos dobitka iz god. 1929/30. 
Čisti dobitak u god. 1930/31.

60,610.040 57 
6,460.762"38 
1,284.376-10 
2,496.638-15 

762.997-82 
3,696.453-63

Prenos dobitka iz god. 1929/30. 
Primitak za vlastite proizvode

762.99782
74,548.270-83

Ukupno 75,311.268.65 Ukupno 75,311.268-65

N A D Z O R N I  O D B O R



Нашичка творница танина ж паропила д„ д,
Загреб

Рачун изравнања на дан 31« дедембра 1930. год,
Актива Пасива

Динара
Зграде, стројеви и остале 

инвестиције 45,630.070*60 
Шуме и залихе дрва 78,248.476*34 
Остале залихе 5,702.485*20 
Дужници 136,597.808*33 
Ври;едносни папири, јамчевине и 

мјенице 14,172.945*— 
Готовина 3,029.046*58

Динара
Дионичка главница 20,000.000*— 
Причувна заклада !,865.803'27 
Причува за умањење вриједности 17,251.885*85 
Заклада за потпору чиновника 2,591.380 84 
Заклада за потпору радника 757.50p*— 
Заклада предсј. X. пл. Росенбергера 350 000'— 
Вјеровници 223,499.876*47 
Транситорне ставке 13,106.939*42 
Чисги добитак 3,710.575*42 
Пренос добитка у 1928/29- год, 246.870*78

Укупно 283,380.832'05 

Рачун губитка ж добитка на
Г убитам

Укупно 283,380,832‘05 

дан 3L дедембра 1930. год.
Д©битак.

Динара
Порез, осигурање и остали издаци 4,293.678*33 
Причува за умањсње вриједности 2,500.000'— 
Чисти добитак 3,710.575 42 
Пренос добитка из 1928/29. год. 246 870'78

Динара
Пренос добитка из 1928/29. год. 246.870*78 
Бруто добитак 10,504,253*75

Укупно 10.751.124*53 Укупно 10,751.124*53

Француско-српска банка a *  д., —  Париз-Београд
А к ти в а  Рачун изравназња на дан 31. дедембра 1930- год. Пасива

Фран. франака
Благајна и банка 19,701.469*11 
Кореспонденш и репор 16,393.952 79 
Менице 24,920 855*95 
Текући рачуни 87,471,105 34 
Хартије од вредности 4,717.419'05 
Учешћа 6,776.006*90 
Непокретности и инвентар 4,784.052*28 
Дужниди за гаравције 20,681.713 46 

Р азне оставе 4,139.930'80

Фран. фраиака
Главница 20,000.000*— 
Резерва 32.418*34 
Чекови 2,164.574-27 
Купони 1,538.521 20 
Улози на штедњу и тек. рдчуни 138,404.370'25 
Гарантије 20,681.713*46 
Остављачи п ос-таве 4,848.283'88 
ПреЕсос добити 1929, год. 615.948 55 
Добит у 1930, год. 1,300.702’73

Укуггао 189(586.532'68 

Расходж Рачун губитка и добитка
Укупно 189,586.532’68 

н а  д а н  31. д е д .  1930. г о д . Приходи

Фран. франака
Дотација резервном фонду 65.035*13 
Дивиденда (26 фр. на акцију) 1,000.000*— 
Пренос на нови рачун 851.616'15

Фран. фраиака

Бруто приходи 1,916.651*28

Укупао 1,916.651*28 Укупно 1,916*651*28
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Садржај:

„Vardar” akcionarsko osiguravajuće društvo --- Beograd 
Штедионица Дравске бановине — Љубљана 
Градска штедконица у Новом Саду 
Градска штедионица — Сушак 
Podgorieka banka — Podgorica

„VARDAR- AKCIONARSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO 
BEOGRAD.

Akcionarsko osiguravajuće društvo „Vardar”, sa sedi- 
štem u Beogradu, pripada interesnoj sferi Kreditnog zavoda za 
trgovinu i industriju u Ljubljani, o kome smo poslednje vreme, 
a u vezi sa događajima Kreditanštalta u Beču i preuzimanjem 
njegovih akcija od strane slovenačkih interesenata veoma op
širno referisali. Ova je veza od primarnog uticaja po razvoj po
slova „Vardara”. Po sebi se razume, da mora u jednoj velikoj 
porodici, koja podržava tesne privredne veze sve od Skoplja i 
Beograda, preko Vojvodine, Zagreba i Ljubljane do Maribora i 
Jesenke biti mnogo unosnog a pre svega sigurnog posla za 
jedno osiguravajuće preduzeće. Time mu je takoreći već u na- 
pred osigurana dobra i solventna klijentela, iz najraznovrsnijih 
grana privredne delatnosti, a sa druge strane ne mora voditi 
brige oko lukrativnog plasiranja svojih raspoloživih viškova, 
rezervi, premija i t. d. O svemu tome vodi računa patronizira- 
jući zavod.

■Zbog takvih specijalnih okolnosti nije ni čudnovato, da 
je „Vardar” za vreme od osam godina, od kako postoji (a to 
je za jedno osiguravajuće društvo vrlo kratko doba) mogao da 
pokazuje onoliko snažan polet. Taj je polet još u toliko intere
santniji, pošto znamo, da su osiguravajuća društva poslednjih 
godina prolazila kroz neverovatno teške prilike. Tu nije više 
bilo « pitanju povećanje produkcije, već su osiguravajuća dru
štva bila zadovoljna, ako su uspela da očuvaju ranije stečene 
pozicije.

„Vardar” ima puno razloga, da je sa svojim radom za
dovoljan. Ne samo što je uspeo da u godinama opšte krize osi
guranja znatno poveća volumen svojih poslova, već treba pod
vući, da je baš u toku poslednje dve godine bilo događaja veoma 
markantnih po svako preduzeće: u 1929. godini „Vardar” je 
prvog puta pristupio isplati dividende, i ako je iznosila samo 
4%. Drugi krupniji događaj pada u 1930. godinu -u kojoj je 
„Vardar” sjajno položio ispit zrelosti. Na sudar talijanske lađe 
„Morosini”’ sa našim „Karađorđe” svi se još secamo. „Кага- 
đorđe” je bio osiguran kod „Vardara” ; ovako nesrećni slučaj 
mogao bi lako da stavi u pitanje postojanje jednog mladog 
osiguravajućeg društva. Međutim vidimo, da je uprava „Var
dara” putem pravilne primene principa podele rizika u reosi
guranju uspela da otkloni svaku veću štetu. U njezinom izve
štaju čitamo, da je društvo sa štetama povoljno prošlo, da je 
bilo u stanju zaključiti .granu transporta i kasko osiguranja 
plovnih objekata sa dobitkom, i pored toga, što je sudar paro
broda prouzrokovao veliku štetu.

„Vardar” podržava četiri filijale: u Zagrebu, Ljubljani, ! 
Novom Sadu i Sarajevu, a bavi se osiguranjem .elementara, 
naime požara, provalne krađe, šomaža, loma stakla, utokaska, j

I grada, transporta, loma strojeva, jemstva, nezgode i razume se, 
i svim oblicima životnog osiguranja.

Za poslednje tri godine poslovi „Vardara” razvijali su 
se kao što sledi:

A. Račua gubitka i dobitka.
Rashodi 1928. 1929. 193©.

u hiljadama dinara
Štete elementara*) 793 842 640
Štete života*) 403 565 395
Opšti troškovi*) 1.154 1.404 1.459
Provizije*) 688 477 681
Premije reosiguranja elementara 7.704 7.552 8.137
Premije reosiguranja života 1.674 2.296 2.735
Otpis nameštaja 26 51 51
Premijske rezerve elementara*) 413 489 543
Premije rezerve života*) 4.132 4.985 6.422
Rezerva nelikvid. šteta*) . 243 444 578
Dobit 75 192 316

Prihodi
Prenda dobiti 19 25 19
Prem. rezerve*) iz prošle god. elem. 390 413 488
Prem. rezerve iz prošle god. života*) 2,752 4.132 4.985
Rezerva nelikv. šteta iz prošle god.*) 179 243 444
Prihodi od premija elementara 8.899 8.960 9.634
Prihodi ос! dažbina*) 562 703 758
Razni prihodi 31 124 9
Kamata 496 4-69 600
Zbir prihoda ili rashoda 17.305 19.298 21.929

Zbir prihoda ili rashoda svake se godine povećava; za 
poslednje dve za oko 5 miiliona na 22 miliona dinara. Treba na
pomenuti, da su ove pozicije iskazane neto, to jest po odbitku 
udela odnosno učešća reosigurača. Jedino su prihodi od pre
mija iskazani bruto, zajedno sa udelom reosigurača, zbog čega 
se u rashodima pojavljuje pozicija udela, isplaćenih na ime pre
mija reosigurača; ako obe pozicije suptrahiramo, dobijamo neto 
premije. Ovakav način bilansiranja premija kod ostalih naših 
osiguravajućih društava nije uobičajen, i ako je potpuno 
pravilan.

Da bismo našim čitaocima mogli dati sliku o kretanju 
pojedinih grana osiguranja, d’etajlirali smo za 1930. godine pri
hode od premija po granama; slika je sledeća:

*) Po odbitku reosigurača,
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Grana Prihod od Udeo reosi- Neto pre
premija gurača mije

u hiljadama dinara
Požar 4.542 3.937 605
Provala 324 259 65
Staklo 69 41 28
Nezgode 2.045 1.664 381
Transport 2.544 2.138 406
Grad 108 97 11

Elementar ukupno 9.633 8.137 1.496
Odelenje života 4.990 2.735 2.255

Sve grane 14.623 10.872 4.509
Vidimo, da je grana života najveća, zatim dolazi požar,

transport i nezgode, provalna krađa, grad i staklo; to važi za
bruto prihode premija; prema neto premijama prvo mesto za-
uzima život, a od-elem entara požar, transport, nezgode, pro
valna krađa, staklo i na kraju grad.

I. Elementar.
Odnos između neto premija i neto šteta u osiguranju ele- 

mentara izgleda posleđnjih godina ovako:
Godina Premije šte te  u %

u hiljadama dinara
1928. 1.196 791 66.13
1929. 1.408 841 59.73
1930. 1.496 638 42.64

Slika je veoma zdrava, naročito, pošto možemo na osno
vu kretanja gornjih podataka naslućivati, da je u elementaru 
došlo do većih reorganizacija. Premije su u porastu a štete u 
opadanju, tako da je se procentualni udeo šteta popravio od 
66.13% u 1928. godini na 42.64% u 1930. godini. Pošto su pri
vredne prilike u to doba ostale nepromenjeno loše, pa čak i po
goršane, imamo da tražimo razloga jedino u reviziji etarih ugo
vora i u novoj povoljnoj produkciji, rigorozno odabranoj.

Prema pojedinim granama odnos između premija i šteta 
izgleda ovako:

a) Požar.
Godina Premije Stete u %.

u hiljadama dinara
1928. 522 504 98.46
1929. 617 449 7277
1930. 605 306 50.57

Grana osiguranja požara je bila, kako izgleda u 1928. 
godini sudbonosna po stanje preduzeća. U toj su godini neto 
premije jedva bile dovoljne da pokriju neto štete, koje su izno
sile 98.46% od premija. Ali se odnos već u narednim godinama 
bitno popravlja. Premije su u 'porastu, a štete u znatnom opa
danju, tako da se je međusobni odnos za dve godine popravio 
od 98.46% na 72.77% u 1929. i na 50.57% u 1930. godini. A to 
je sjajan dokaz okretnosti društva, koje pri tome nije smanjilo 
produkcije već je naprotiv još i povećalo.

Reosiguranje igra kod „Vardara” jednu veoma važnu 
ulogu; možda da se time efekat rada ti izvesnoj meri smanjuje, 
ali je ‘ riziko neosporno manji; taj način osiguravajuće poli
tike jedan je vrlo važan postulat za sva mlada osiguravajuća 
društva. Kod požara je odnos sledeći:

Godina Bruto premija Neto premija 
u hiljadama dinara

u %

1928. 4.175 522 12.50
1929. 4.285 617 14.39
1930. 4.542 605 13.32

Godina Bruto štete Neto štete u %
1928. 3.286 504 15.34
1929. 3.535 449 12.70
1930. 1.795 306 17.06

Iz toga izlazi, da je „Vardar” od premija preuzeo svega 
prosečno 13%, a reosigurač oko 87%. ; ali je i kod šteta odnos 
analogan; a pošto znamo, da je naročito u 1928. i 1929. godini 
bio procenat šteta veoma visok to je pomoću, reosiguranja na
pravio „Vardar” vrlo dobar posao. Kretanje prihoda od premija 
odnosno kretanje isplaćenih šteta veoma je interesantno. Porast 
premija je normalan — aii je važno ukazati na vrlo veliko sma
njenje isplaćenih šteta. U toj promeni se odrazuje reorganiza
cija posla požarnog osiguranja, što se vidi i po tome, da je 
„Vardar” u 1930. godini preuzeo već i 17.06% isplaćenih šteta, 
prema 12.7% u 1929. godini. Ali je i njegov udeo u premijama 
znatno povećan.

b) Nezgode.
Godina Premije utete u %

u hiljadama dinara
1928. 294 110 37.41
1929. 362 180 49.72
1930. 381 150 39.37

Odnos šteta je u 1928. i 1930. godini veoma povoljan, 
daleko preko normale, a u 1929. godini bio je nešto nepovolj- 
niji; ali kako vidimo; to je u narednoj godini odmah popravljeno. 
U 1930. godini su štete smanjene a prihodi od premija povećani. 

Reosiguranje grane nezgoda dalo je sledeće rezultate:
Godina Bruto premija Neto premija u %
1928. 1.554 294 18.91
1929. 1.908 362 18.97
1930. 2.045 381 18.63

Godina Bruto premija Neto premija u %
1928. 505 110 21.78
1929. 1.018 180 17.68
1930. 757 150 19.81

I u toj grani je reosiguranje nadasve važno. Udeo reosi- 
gurača je sve tri godine kod premija skoro nepromenjen sa ne
što ispod 80% a kod šteta malo jače varira. Na osnovu ovakve 
nepromenjene relacije možemo naslućivati, da ima „Vardar” sa 
reosiguračem dugoročni kvotni ugovor. U koliko se zbog ova
kvog ugovora a radi fluktuacije učešća u štetama pojavi ma
njak ušteda na štetama, to se taj manjak u praksi nadoknadi 
time, što se od reosigurača naplaćuje veća provizija. Ona se 
naplaćuje zbog toga što se kod kvotnog ugovora daje u reosi
guranje jedan unapred utvrđen deo produkcije, bez obzira na 
veličinu osigurane sume, zbog čega ima reosigurač da uče
stvuje u svim rizicima. Varijacija šteta se unapred ne može 
ustanoviti, nju čovečiji mozak ne može da predvidi.

Koci grane osiguranja transporta, « koji se ubraja i lom 
mašina, autokaska i osiguranje plovnih objekata imali smo 
prošle godine jedan težak, nepredviđen slučaj — sudar „Мого- 
sinija” sa „Karađorđem”, i da nije bilo obilnog reosiguranja, 
„Vardar” bi mogao da pretrpi teške gubitke. Međutim, zahva
ljujući vrlo opreznoj politici, taj se događaj iz završnih, računa
i ne primećuje.

Odnos između premija i šteta bio je posleđnjih godina 
sledeći:

Godina Premije šte te и %
u hiljadama dinara

1928. 287 116 40.41
1929. 311 177 56.91
1930. 406 117 28.81

Prihod od neto premija svake je godine veći; kod šteta, 
rashodi su u 1928. i 1930. godini gotovo nepromenjeni, jedino 
u 1929. godini nešto su veći. Njihovo procentualno učešće po
kazuje, da je i tu u poslednjim godinama moralo doći do reor
ganizacije i revizije ugovora, jer vidimo da su se štete baš u
1930. godini, koja je za osiguranje transporta uopšte bila veoma 
teška, smanjile na 28.81%, što je vanredno povoljno.
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Reosiguranje óve grane pokazuje sieđeću sliku:

Godine Bi uto premije Neto premije
u hiljadama dinara

u %

1928. 2.575 287 11.14
1929. 2.173 311 14.31
1930. 2.544 406 15.96

Godine Bruto štete Neto štete u %
1928. 1.410 116 8.22
1929. 1.805 177 9.88
1930. 1.792 117 6.53

Vidimo, da je učešće reosigurača u prihodima od pre
mija svake godine manje, a kod šteta je 1930. godine čak i 
povećano. Kada u ovim dvema tabelama uporeaimo procenat 
cd ukupnih premija koje je „Vardar” zadržao za sopstven ra
čun, sa procentom ukupnih šteta, koje je „Vardar” snosio na 
sopstven teret, onda vidimo, da je uprkos ogromnog učešća re
osiguranja imao pomoću reosiguranja svake godine sve veću 
uštedu na štetam a; u 1928. godini ušteda iznosi 2.90%, u 1929. 
godini 4.5%, a u 1930. godini već i 8.63%.

Sada, da prelazimo na najvažniju granu osiguranja „Var
dara”, na osiguranje života. Sledeći podatci mogu da nam po
kazuju razvoj tog posla: bilo je na snazi:

Krajem godine broj polisa sa glavnicom
u hiljadama dinara

1927. 1.866 71.006
1928. 2.151 82.164
1929. 2.386 89.265
1930. 2.673 104,633
Povećanje produkcije je dakle neverovatno jako. Pri

tome pak treba imati u vidu, da je bilo svake godine i storna, 
isteka, otkupa i slučajeva smrti. Tako na primer je. interesantno 
podvući, da je saldo nove prošlogodišnje produkcije svega 15.37 
miliona dinara; međutim vidimo iz izveštaja društvenog, da je 
u toku 1930. godine izdato 957 novih polisa sa osiguranim ka
pitalom od 4U.37 miliona dinara; da nije dakle bilo šteta zbog 
smrti, otkupa i t. d. ukupan osiguran kapital iznosio bi 129.63 
miliona dinara. Ovako obilna produkcija u 1930. godini najbolji 
je dokaz uspešnog rada „Vardara”.

Upoređenje neto premija sa neto štetam a izgleda ovako: 
Godina Premije Štete u %

u hiljadama dinara
1928. 2.302 403 17.50
1929. 1.932 565 29.24
1930. 2.255 441 19.55

Isplata šteta, odnosno njihova visina je faktor, koji leži
van domašaja čovečjeg predviđanja; postoji račun verovatnoće, 
koji važi kao baza kalkulacije za veliki broj godina i ljudi; tako 
vidimo, da je u 1928. i 1930. godini odnos šteta skoro nepro- 
menjen — vrlo povoljan, a da je u tome pogledu 1929. godina 
bila nešto malo lošija; štete su u toj godini porasle za 10% na 
29.24%.

Godina Bruto premije Neto premije ti %
u hiljadama dinara

1928. 3.975 2.302 57.91
1929. 4.228 1.932 75.69

1930. 4.990 2.255 45.19
Godina Bruto štete Neto štete u %

1928. 818 403 49.26
1929. 1.267 565 44.59
1930. 837 441 52.68

Pre svega pada u oči, da je učešće reosigurača u toj 
grani mnogo manje no u elementari! — što u ostalom leži u 
prirodi posla. Elementarna osiguranja se obnavljaju svake go
dine, a životna se sklapaju na rokove od više decenija. Bruto 
premije su u porastu; neto premije su od 1928. na 1929. godinu 
malo opale, ali su u 1930. godini znatno povećane. Neto a i 
bruto šte te  odnosno isplate pokazuju naročito u 1931. godini

vanredno povoljnu sliku, tako, da ima .„Vardar” na toj grani 
upravo najveću čistu zaradu.

Sve ostale grane manje su važne, jer njihova produkcija 
ne zauzima veći obim, što se lepo može da vidi iz jedne odi 
prvih tablica.

B. Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 3930.

u hil jadama .dinara
Blagajna 595 465 479
Gotovina kod novčanih zavoda 4.681 3.321 3.834
Hartije od vrednosti 5.947 5.911 8.378
Zajmovi na životne polise 861 1.203 1.942
Tekući računi 916 1.183 321
Tekući računi kod filijala 2.739 2.599 3.701
Razni računi 234 117 —

Inventar 235 183 130
Nepokretnosti — 1.450 1.685
Hipotekarni zajmovi — 168 158

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 100 155 215
Tekući računi 3.229 1.285 1.440
Rezervna premija života 9.149 11.038 14.171
Rezervna premija elementara 413 488 513
Rezervna šteta 242 444 587
Dobitak 75 192 316
Razni računi — ■ — 418
Zbir bilanse 16.210 16.604 20.660

Kako iz ranije objavljenih računa gubitka i dobitka, tako 
isto vidimo i iz računa izravnanja povećanje volumena poslova 
a naročito u 1930. godini: od 16.6 miliona u 1929. godini, po
većao se zbir bilanse na 20.66 miliona ili za preko 4 miliona di
nara; to znači povećanje u toku jedne godine od punih 20%.

Glavnica je ostala nepromenjena a rezerve se snažno do
tiraju. Vrlo interesantno je napomenuti, da su tekući računi kod 
osiguravajućih i reosiguravajućih društava prema '1928. godini 
za preko polovine smanjeni; to su bruto ili neto premije, koje 
je društvo ranije podržavalo kod svojih korespondenata i koje 
je,poslednjih godina povuklo, »ome na suprot znatno su pove
ćani iznosi rezervne premije; kod života su porasle od 9.15 mi
liona u 1928. godini na 14.17 miliona u 1930. godini, a kod ele
mentara za 100 hiljada na 513 hiljada dinara. Kod rezervnih 
premija života ubrojene su i rezervne premije reosigurača, koje 
ovaj stavlja društvu, da bi time pojačavao njegovu garancionu 
glavnicu.

Odnos tuđih prema sopstvenim sretstvima je sledeći: (pri 
tome treba napomenuti, da ubrajamo u tuđa sretstva sve te
kuće pasivne račune, rezervne premije, rezervisane štete i razne 
račune, a u sopstvena sretstva odnosno čistu imovinu glav
nicu, rezerve i dobit).

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara 

Sopstvena sretstva 3.175 3.347 3.531
Tuđa sretstva 13.035 13.253 17.129

Ukupno 16.210 16.600 20.660

U procentima
1928. 1929. 1930.

Sopstvena sretstva 19.6 20.1 17.1
Tuđa sretstva 80.4 79.9 82.9

Ukupno 100.0 100.0 100.0
Pošto su se tuđa sretstva u mnogo većoj meri povećala 

od sopstvenih —■ jer mi smo u „tuđa sretstva” ubrojili i rezervne 
premije, koje zapravo ne pretstavljaju tuđa sretstva u pravom 
smislu reči — izgleda, da su sopstvena sretstva u opadanju: 
ona su u 1928. godini iznosili 19.6%, a 1930. godine 17.1% od 
ukupnih raspoloživih sretstava.
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Mi smo već nekoliko puta imali priliku da podvučemo 
važnost politike plasmana i to naročito kod osiguravajućih dru
štava. Dva su postulata merođavna: održavanje likviditeta pla
siranih poverenih iznosa i pitanje sigurnosti kod tih plasmana.

Sigurnost plasmana je kod „Vardara” van svakog pi-
tanja, već i u pogledu na odlične veze koje ima. A u pogledu
likviditeta, odnosi su sledeći:

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Likvidni plasmani - 11.225 9.697 12.722
Nelikvidni plasmani 861 2.822 3.786
Ostala aktiva 4.124 4.081 4.152

Ukupno 16.210 10.600 20.660

U procentima.
1928. 1929. 1930.

Likvidni plasman 69.2 58.4 61.5
Nelikvidni plasman 5.4 17.1 18.3
Ostala aktiva 25.4 24.5 20.2

100.0 100.0 100.0
U;likvidni plasman mi smo ubrojili: potraživanja kod nov

čanih zavoda, gotovinu u blagajni i hartije od vrednosti; u ne
likvidni plasman: nepokretnosti, zajmove na životne polise i 
hipotekarne zajmove, a : ostale posicije sabrali smo u rubrici 
„ostala aktiva”.

iPrerna iznosima u dinarima, likvidni je plasman u 1930. 
godini bio' najveći; ali pošto je u toku poslednjih godina pove
ćan volumen poslova, to je porastao i nelikvidni plasman, koji 
je mnogo rentabilniji od likvidnog. To povećanje nam veoma 
lepo pokazuje procentualni udeo plasmana; likvidni plasman i 
ostala aktiva se smanjuju u korist nelikvidnog plasmana. To 
dolazi pre svega otuda, što se u 1929. i 1930. godini kupilo ne
pokretnosti u Zagrebu, što se pristupilo u 1929. godini davanju 
hipotekarnih kredita; sem toga znatno su porasle pozicije har
tija od vrednosti kao i zajmovi dati na sopstvene polise života. 
Vrlo je pohvalno, da „Vardar” svoj portfelj hartija od vred
nosti detaljno objavljuje.

Likviditet je vise no odličan, jer je preko 60% svih sret
stava plasirano u angažovanje, koji se svakog momenta mogu 
realizovati ‘—• možda je ovakva predostrožnost i suviše ri- 
gorozna.

Iz tablice upoređenja glavnih bilansniih pozicija vidimo, 
da je .čista dobit u poslednjim godinama u lepom porastu, i da 
u 1930. godini iznosi 316 hiljada dinara. „Vardar” je tek u
1929. godini pristupio isplati dividende; sve postignute dobiti 
ranijih godina dodavao jè fondovima i time jačao sopstvena 
sretstva.

U 1930. godini plaća se ista dividenda kao i pretprošle 
godine, naime 4% ; to je jedan veoma mudar potez uprave 
„Vardara”, jer se time daje mogućnost, da u izdašnoj meri i 
dalje akumulira sopstvena sretstva. „Vardar” bi kod dobiti od 
360 hiljada dinara lako mogao da isplati akcionarima i 10% di
videndu; međutim, odlučeno je, da se dodeli 172.5 hiljada di
nara rezervnom fondu, koji time dostiže 400 hiljada dinara; 120 
hiljada utrošeno je na dividendu, a 24 hiljade preneto je na 
novi račun.

Upravni odbor osiguravajućeg društva „Vardar” sastoji 
se iz sledeće g. g.: Potpredsednik: Josip Lukman, član uprav, 
odbora Kreditnog zavoda za trgovinu i industriju, Ljubljana. 
Potpredsednik: Franjo Braum bivši poverenik Narodnog Veća 
zä finanšije, generalni direktor „Tanina” d. d., Zagreb. Mih. Lu- 
karević veletrgovac u Beogradu. Ernest Hope direktor u m. 
Opšteg osiguravajućeg društva „Feniks” u Beču. Ferdinand 
Majer veletrgovac u Beogradu. Viktor Rajh direktor Kreditnog 
zavoda za trgovinu i industriju, Ljubljana. M. Bek direktor 
„Alijanc i Gizeiaferajna” u Beču. Josip Gutman. bankovni di
rektor u Beogradu, a nadzorni odbor od g. g.: Marko Bauer 
gen. sekretar Saveza industrijalaca u Zagrebu. Dr. Janko Kers-

шк bankovni direktor u Ljubljani. Emil Sikla direktor u Novorri 
Sadu. Vitomir Konstantinović gen. direktor Direkcije državnih 
dugova u Beogradu. Kista Ognjanović član uprave državne hi
potekarne banke u Beogradu. Direkcija: Ernest Muhić, Oskar 
Maurer.

ШТЕДИОНИЦА ДРАВСКЕ БАНОВИНЕ.

(К рањ ска хранилиица), Љубљана.

Почетком ове године Крањска хранклница промеиила 
je назив у Хранилницу дравске бановине. једном фактичном. 
стању дато je исправно име. Крањска хранилница као нов-: 
чани завод бивше љубљанске области постала je no осни- 
вању дравске бановине и ликвидације љубљанске области 
новчшш завод. Дравске бановине, Међутим морало je да 
прође више од године даиа док je добила име које joj при- 
пада. Облас.на штедионица загребачке области прва се. je 
претворила у Банску штедиомицу. Затим су дошле облас.не 
штедионице дравске бановине. Обласне штедионице у ду- 
навској бановини, она у Сомбору и она у Смедереву још се- 
увек зову Обласне штедионице иако су области већ давно 
заборављене. Али сматрамо, да je то само још питање вре- 
мена. Приморс.ка баповина која je 1. јула ове годиие отво- 
рила своју новчану институцију јавно-правног карактера, 
дала joj je одмах име Бановинске штедионице Приморске 
бановине.

Н и . у Словенији проблем Бановинске штедионице није 
потпуно расчишћеп. Обласне штедионице постојале су у Љу- 
јбљани и Марибору. Ona у Марибору имала je чак и фили- 
јалу у Цељу. Обе институције претворене су у Баиску ште- 
дионицу. Банска штедиоиица са централом у Љубљаии може 
да има филијале у Марибору и Цељу како их има Бано- 
винска штедионица у Загребу.

Развитак Бановинске штедионице у Љубљани je вап- 
редан. Заповорници оснивања јавно-правких штедионица no 
свим нашим бановииама могу у одбраиу своје тезе врло лепо 
да се позивају на развитак Крањске хранилнице у Љубљанп. 
Нарочито последње 3—4 године. Улошци на књижице изно- 
сили су концем прошле године 88 милиона динара. Филијала 
Државне хипотекарме баике у Љубљапи имала je у исто доба 
уложака за само 5,3 милиона динара. Кад би све наше Бано- 
вине имале своју банску штедионицу н кад би ,те биле во- 
ђене no више комерцијалним nero бирократским принципима, 
у најкраће време оне би биле у стању да сакупе више уло- 
жака него многе велике приватне банке са многобројним 
филијалама. A о томе се ради кад се просуђује питање бо- 
иитета централних или покрајинских новчаиих нпституција 
јавно-правцог карактера.

Биланса Крањске хранилиице за 4 последње године
овако изгледа :

Актива : 1027. 1928, ■ 1929. 1930.
Хипотеке 7.831 7.913 12.785 12.207
Комуналии зајмови 3.246 14.760 18.583 19.309
Ефекти 11.158 6.837 5.030 9.380
Заостале тражбине 445 189 113 547
Дужници 30.586 43.786 41.426 81.004
Некретнине 1.598 8.963 3.323 3.294
Менице — — - 16.000

Пасива :
Улошци 50.435 60.887 69.713 87.952
Повериоци 256 24.050 32.290 56.421
Добитак ------ 168 181 221
Укупна биланса 69.783 95.367 115.168 159.815

Укупна биланса порасла je од 115 милиона на готово 
160 милиона динара. Од 1927. годике кад je Крањска хра- 
нилница преузета као новчани завод области na до 1930.
године, укупна биланса више je nero подвостручека. Мало je



Градска штедионица у Сушаку

Рачун изравнааа на дан 31. децембра 1930, годжн®

Актива Пасива

Благајна и потраж. код новч. завода
Динара

Утемељитељни принос Градске
Динара

готовина у благајни 552.863-48 опћине Сушак 250.000 —
потраж. код новч, завода 10,677.186*34 Причувна заклада 98.019-90

Вриједносни папири и одресци 1,091.984-38 У лошци
Девизе и валуте 152.167-29 на књижице 14,029.227*45
Мјенице 4,672.365'— у тек. рачуну 3,233,290'—
Дужници у тек. рачуну рачуни Градске опћине Сушак 4,978 900'—

уз хипотекарно осигурање 2,978.350'— Различити рачуни 539.757-26
комуналне институције 2,161.400'— Прелазни камати 52.806'-
предујмови на вријед. папире 364.450'— Добитак у год. 1930. 183.202-83
разни

Некретнине
142.830'— Авали Дин. 2,152.000'—  

Гаранције „ 75.000'—
градилишта 41.457'20 
рачун градње заводске зграде 410.149‘75 

Инвентар после отписа (15.300 Дин.) 60.000'— 
Утемељ. трош. после отписа (37.000 Д.) 60.000'— 
Дужвик за авал Дин, 2,152,500'—
Дужници за гаранц, „ 75,000'—
Инкаси „ 204.01344

Уручитељи инкаса „ 204,013‘44

Укупно 23,365.203’44 Укупно 23,365.203*44

Рачун добитка и губитка на дан 31. децембра 1930. год.

Расходи Прнходи

Камати од уложака на књижице
Динара

Камати од ескомпта мјеница, дуж-
Динара

и у тек. рачуну 1,154.959-47 ника у тек. рачуну и потраживања
Берива 190.166-65 код новчаних завода 1,670.790’97 ;
Управни трошкови 140.585-45 Провидбе од банковних послова и
Отписи од инвентара и утемељ. 
трошкова 

Порези и прирези 
Добитак у год. 1930.

5 2 .300 '-  
33.627' 16 

183.202-83

разви приходи 84.050-59 :

Укупно 1,754.841-56 Укупно 1,754'841 '56

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР

U hotelu „Splendid” sobe su vrlo čiste; 
svaka soba ima toplu i hladnu tekuću 

vodu i centralno grejanje.
U hotelu „Splendid" cene su vrlo urne- 
rene: soba sa 1 krevetom od din. 40 
do 70, eoha sa 2 kreveta od d. 60— 100.

H O T E L

SPLENDI!
________BEOGRAq

Ko samo jedanput odsedne u hotel 
„Splendid” uvek će posle odsedati u 
njega, jer se u njemu ima najveća 
udobnost i nalazi se u centru varoši, 
sproću Dvora, Brianova (ranije Dvor

ska) ulica br. 5. —  Telefon: 29-44,



„Вардар акционарско осигуравајуће друштво
Актива Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године. Пасиза

Динара Динара
Благајна 479.038-10 Г лавница 3,000,000 —
Готовина код новчаних завода 3,864,533'85 Резервеи фонд 215.000 -
Хартије од вредности: Текући рачуни :

за покриће прем. резерве живот 8.161.399-50 код осигуравајућих друштава 201.583-81
за покриће резерв. фонда 217.458'— код реоеигуравајућих друштава 1,238,740-70

Некр етнине 1,685.000'— Резервне премије :
Зајмови на сопст. животне полисе 1,942-586’— елементар 512.789'—
Хипотекарни зајмови 158.738*— живот 5,918.340'—
Текући рачуни : живот преносне премије 503.694'—

код осигуравајућих друштава 262.588-61 живот реосигуратеља 7,748.800'—
код реосигуравајућих друштава 58Л0Г74 Резерва ш тета:

Тек. рачуни код филијала 3,700.730-44 елементар 568.783 -
Разни рачуни — живот 9.000”—
Инвентар 130.447'— живот реосигуратеља 9.000"—

Разни рачуни 418.443’47
Добитак : " 1

пренос из прошле године 19.188-37
из текуће пословне године 297.258'89

Укупно 20,660.621'24 Укупно 20,660.621 "24
Губитак Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. године. Добитак

Динара Динара
Исплата штете no одб. реосигурања

306.234-58
Пренос добитка из прошле године 19.188-37

осигурање пожара и шомажа Прем. рез. no одбитку реосиг. из
„ провалне крађе 50.807-28 прошле године :
., стакла 9.50Г30 пожарног, шомажног, провалног,
„ незгоде, јамства, аутокаска незгоде, јамства, аутокаска, лом

488.857'—и лом стројева 150.301*19 стројева те осиг. стакла и транс.
„ транспорта 117.275-40 Осигурања живота :

туче 5,699-40 премијска резерва 4,544.758-—
„ живота 395.547-25 преносне премије 440.111“—

; Трошкови no одбитку реосигурања 1.459.32440 Резерва неликв. штета no одбитку
Провизије no одбитку реосигурања 681.032-60 реосиг. из прошле године :
Премије реосигурања :

3,937.770-76
пожарног, шокажног, провалног,

пожарних и шомажних осигурања незгоде, јамства, аутокаска, лом
394.017-—осигурања провалне крађе 258.823*64 етројева, те осиг. стакла и транс.

осигурања стакла 41.630-98 осигурања живота 50.000'—
; осигурања незгоде, јамства, ауто- Приход од премија:

4,542.403-73каска и лом стројева 1,663.92989 пожарних и шомажних осиг.
; транспортних осигурања 2,138.40203 осигурања провалне крађе 324.278-07

осигурања туче 96.894 28 осигурања стакла 69.395"76
осигурања живота 2,735.444*05 осиг. незгоде, јамства, аутокаска

; Отпис намештаја 51.431'— и лом стројева 2,045.205'81
Прем. рез. no одбитку реосигурања транспортних осигурања 2,544.582'71

пожарног, шомажног, провалног, осигурања туче 107.905'31
незгоде, јамства, аутокаска, лом

512.789'—
осигурање живота 4,990.30666

стројева, те осиг. стакла и транс. Приход од уложеног капитала :
600.36236премијска резерва живот 5,918.340”— камати

преносне премије живот 503.694"— Други приходи :
758.419*69Резерва неликв. штета no Одб. реос.: пристојбе no одбитку реосиг.

! пожарног, шомажног, провалног, разни примици 9.311'82
незгоде, јамства, аутокаска, лом

568.783"—стројева, те осиг. стакла и транс.
осигурање живота 9.000'—

Добитак : •
пренос из прошле год. 19.188-37
из текуће пословне год. 297.258'89

Укупно 21,929.103"29 Укупно 21,929.103*29

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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наших повчаних завода који из Године у годину показују 
такав развитак како je то сл у ч а јса  Крањском хранилнИцом.

Улошци на књижице износе 88 милиона или 19 милиона 
Д1'napa више него 1929. године. Пораст je готозо двоструки. 
Од како постоји бановина развитак je још много бржи него 
раније.

Повериоци су порасли од 32 на 56 милиона динара. 
Године 1927. износили су само 6 милиона динара. Кроз 4 
године скоро удесетостручени износ. Под повериоцима 
мора се у првом реду подразумевати расположиви износи 
баиовиме и општина, који се претежним делом концентри- 
рају код бановинске штедионице.

У активи хипотеке су остале исте. Потражња je слаба 
a добрим je делом покривена комуналним штедионицама. 
Заостале тражбине су знатво порасле, што показује да je и 
у том погледу настало погоршање прилика, што захтева 
већу опрезност тгриликом подељивања нових зајмова.

Комупалпи зајмови порасли су за преко милиоп динара. 
Изиосе готово 20 милиона динара. Како се не ради о зајмо- 
вима великих општина овде се најбоље види да могу Баио- 
винске штедиоиице и у том погледу да успешно врше једну 
велику мисију : финансирања наших, нарочито мањих оп- 
штина. Државна хипотекарна банка не показује интереса за 
мале комуналне зајмове од 100—200.000 динара. Међутњи 
Бановинске штедионице за такве послове управо су преде- 
стиниране.

Ефекти су опет у порасту. Од 5 на 9 милиона динара. 
Изградњом јавноправних новчаних институција наше тр- 
жиште капитала, у првом реду оно за државне папире, боље 
би функционисало. Ове установе могле би временом да 
апсорбирају знатне износе тих папира и то са тендендијом 
да тамо и остану. To би много значило no развитак курса 
државних и осталих пупиларно верних папира.

Дужници су порасли од 41.4 милиона ма 81 милион, 
Дакле скоро на двоструко. Под дужнике мора.мо у првом 
реду подразумевати новчане заводе. Један део уложака u 
кајвећи део повериоца треба тако пласирати, да се у свако 
доба могу реализирати. Реализација др.човних папира није 
тако лака, ако се неће приступити ломбарду. Институција 
приватног дисконта у »оји би новчани заводи јавно-правног 
карактера могли пласирати своје резерве ликвидности није 
код нас још изграђена. He остаје дакле друго него пласи- 
рати раеположива сретства у прима новчане заводе. Ta чи- 
њеница била je у знатној мери одлучна кад се je помоћу 
Бановинске штедионице у љубљанске комуналне штедионице 
провела национализација Кредитног завода. Концентрацијом 
расположивих сретстава свих јавно-правних новчаних завода 
Словеније на једно место добијају се велика сретства. Изгледа 
да he расположнва сретства јавно правних новчаиих завода 
Дравске бановине бити концентрисана код Кредитиог завода.

У биланси за 1930. годину иаилазимо на једну пози-ј 
цију које раније није било. A то je есконт меница. С озбиром 
на округли изиос од 16 милиона динара вероватно je да су то 
менице преузете од једног новчаног завода или које веће 
институције. Временом he, нарочито кад дође до промене 
у кредитној политици Народне банке, и есконт меница играти 
зпатну улогу код биланса јавно-правних новчаних институ- 
ција. Наравно у првом реду у сврху ликвидног тшасираља 
краткорочних ангажмана.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА У НОВОМ САДУ.
Привредне прилике Војводине у најновије време нису 

повољне. Ниске цене житарица највише погађају тај крај 
у коме je продукција житарица главна привредиа делатност. 
Криза пољопривреде a о њој може се говорити у пуном 
смислу речи одразује се и на трговини. Ни у једном крају 
наше земље није у трговини било толико и тако значајиих 
потреса као што je то био случај у Војводини. Број стеча- 
јева у Војводини je у порасту док у другим краје.вима или

стагнира или чак и показује тенденцију опадања. Индус- 
' трија није бог зна како развијена. Млинска индустрија 
' која je главна индустрија Војводине у кризи je већ неко- 
' лико година и тешко да ће тако скоро из ње да изађе. Мања 
икдустријска подузећа као и заиати, који су у првом реду 
подмиривали потребе села, проживљавају наравно исту суд- 
бину коју проживљује и сељак.

Битно погоршање опште оривредне ситуације у Вој- 
водини наравно да 'је морало неповољно деловати и .на нов- 
чане заводе. У првом реду на стање уложака. С обзиром 
на привредну ситуацију, н оеих , уложака било je мање него 
раније. A стари у многим су случајевима отказали. Ни у 
једном крају наше државе новчани заводи нису прошле го- 
дине -лошије гтрошли него у Војводини. Укупно стање уло- 
жака свих војвођанских банака није у . прошлој години за- 
бележило већи пораст A код знатног броја завода, наро- 
чито ..мањиХј улошци су осетљиво опали, тако да. je <го 
стање. за извесне заводе могло постати и судбоносно. По- 
готово што су и дужници, с обзиром на мању прометну 
вредност земље постали слабији. Новчани заводи додељи- 
вали еу пре неколико година no јутру далеко веће зајмове 
него што им je данас цена. У иовчарству Војводине мо- 
раће у скоро време доћи до знатних промвна. Ликвидације
ii фузије биће на дневном реду. Док je Војводина пре 10 
година имала готово потпуно неовисно новчарство, за десет 
година биће тамо вероватио само филијале водећих завода 
Загреба, Београда и Љубљане. Погоршање прирредиих при- 
лика убрзаће тај процес, који je и иначе неизбежив. Ту 
фазу у развитку новчаних завода проживели. су сви народи 
западне Европе, и ето сада je ред на нас.

Развитак Градске штедионице у Иовом Саду сасвим 
je други од осталих новчаних завода Војводине. Ma да тај 
завод постоји само 3— 4 године он се развија у институцију 
већих димензија. Улошци овде нити опадају иити стагни- 
рају већ напредују јаким темпом.

Биланса за три последње године, од како наиме завод
постоји, изгледа овако :

Актива : 1928. 1929. 1930.
у хиљадама дииара

Благајна 572 1.051 1.308
Банке 8.721 6.758 10.541
Менице 6:375 15.423 17.730
Дужници 1.026 3.908 8.317

Пасива :
Улошци 13.616 22.541 29.357
Текући рачуни 3.074 4.274 7.831
Добитак 43 252 514
Укупна биланса 16.821 27.301 38.160

Укупна биланса порасла je од 27,3 на 38,2 милиона
дгнара или за око 40%. Мало je код нас иовчаних завода 
који могу показати такав развитак, За две године биланса 
je порасла од 16,8 милиона. на 38,2 милиола или више него 
на двоструко.

Улошод су порасли од. 22,5 . н а . 29,4 милиона динара 
што je. с обзиром на прилике Војводине. ванредно значајно. 
Изгледа да су се и у Војводини дизали. улошци код.мањих 
банака и улагали нод крмуналних штедионица. Ако узмемо 
у обзир и улошке no тек. рачуну, пораст износи преко, 10 
милиона динара.

У извештају се назоди како су пласирана сретства 
са којима завод располаже. Ту je подела прегледнија и де- 
таљнија; nero што je исказано у самој биланси.. Конце.м пр. 
год. на менице и текупе рачуне било je пласирано Дин. 
30.588.663.12 или за преко 10 милиона више nero 1929. a 
преко 20 милиона више него 1928. године. Од ове сумб, 
према аанимању. дужника било je ллдсираио : ;
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1. сељацима
2. занатлијама
3. трговцима и инд.
4. разним установама
5. осталим

Дин.
6.990.000,— 
4.968.500,— 
2.977.063,12
4.927.000,— 
6.185.000 —

Највећи део ових зајмова покривен je укњмжбом не- 
кретцина na првом месту.

Од укњижене суме од 13,3 милиона динара дато je за 
грађење нових кућа 8.000.000.— a за откуп градског зе- 
мљишта 2,3 милиона динара. Градска штедибница no томе 
много допрнноси дизању грађевие делатности. И брзи раз- 
витак немачких градова пре рата има се добрнм делом при- 
гшсати хипотекарним кредитима њихових комуналних ште- 
дионица.

Градска штедиопица у Новом Саду основала je  и за- 
лежни завод. Већи градови треба да имају такве институ- 
ције у својим рукама иначе се оне могу развити у установу 
за' најобичније искоришћавање смромашнијих слојева.

Градска штедионица у Новом Саду приступила je no- 
дизању зграда за чиновнике и то за властити рачун.

У извештају штедионице налазимо следећи пасус: 
„Стога морамо још једном нагласити и препоручити, да гра- 
ђанство, установе и остала лица расположиве капитале no- 
вере на приплод Градској штедионици“ ; то je апел, који je 
више но потребан и у њему се одразује део функције ком-у- 
налних штедионица, да свом снагом настану, да пропагирају 
штедњу и да у томе погледу дејствују васпитно на станов- 
р.иштво својих градова.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — СУШАК.
Развитак Градске штедионице на Сушаку бво je н 

прошле године ванредно поаољан. Ma да Сушак нема «ому- 
палну штедионицу више од 4 године, ona се je развила у 
једну већу институцију тог типа. Сушак je један мањи град. 
С обзиром да je na самој државпој граници, његова околина 
која би ка њему гравитирала, није бог зна како јака. Поред 
тога сам Сушак као и околна места имају неколико фмли- 
јала наших водећих новчаних институција. 1 la ипак развитак 
уложног посла био je и прошле године ванредно повољан

Биланса за период 1928-30 показује следеће главне ка-
рактеристике :

Актива : 1928. 1929. 1930.
У уиљада.ма динара

Благајна и банке 9.509 11.985 11.230
Ефекти 173 221 1.091
Девизе и валуте 52 113 152
Менице 2.425 3.966 4.672
Дужници I 2.015 . 4.947 5.647
Сснивачки трошкови U 130 97 60

Пасива : /  1
Допринос општине j  \ 250 250 250
Улошци 14.077 20.780 22.241
Добитак ------ 103 ’ 183
Укупна биланса ’ 14.362 21.397 23.365

Улошци су прошле године порасли за 1,5 милиона ди-
нара. Међутим ако те улошке поделимо на скупине од куда
притичу, слика je .сасвим друга.

Концем 1929. и 1930. године улошци се деле :
врста улошка 1929, 1930.

у хиљадама динара
на књижице 9.551 • 14.029
текући рачуни 2.785 3.223
градска општина 8.444 4.978

Улошци на књижице, a развитак тога пословања од- 
лучан je no развитак саме институције, порасли су од 9,5 на 
14 милиона динара. Пораст износи готово 50% a то je ван- 
редно много. Нарочито ако имамо у виду прилике у прошлој

годики. Ретки су новчани заводи na и јавно правног карак- 
тера који у једној години бележе тако знатан пораст уложака 
на књижице.

Улошци у тек. рачуну порасли су за пола милиона ди- 
нара. Укупни пораст уложака износи дакле скоро 5 милио-ia 
динара.’

Потраживање градске општине опало je од 8,4 милиопа 
на 5 милиона динара. Градска штедионица на Сушаку врши 
у неку руку и службу градског благајника. Расположива 

' сретства градске благајне концентрирају се код Градске 
јштедионице. Наравно je да та залиха знатно осцилира. Beh 
I према стању државиих прихода и расхода, већи јавни ра- 
[дови имаће за последицу смањење залихе благајие. Сла- 
бији притицај општинских прихода опет делује na смањење 
благајничке залихе. Прошле године није била повољна за 
прикупљање државних и самоуправних прихода, пак je и то 
деловало на смаљеље потраживања градске благајие до- 
T1-I4HO градске општине.

Потраживања градске општине од 5 милнона динара 
макар ii била за скоро 3,5 милиона динара м ањ а од потра- 
живања концем 1929. године повољан су знак, колцко no си- 
туацију I радске штедионице толико no финансиско стање 
градске општине Сушак. Значи да општина пема дуговања 
код Градске штедиоиице. Код претежног броја наших Град- 
ских штедионица ситуација je сасвим друга. Тамо општина 
апсорбира главни део сретстава која притичу у градску ште- 
дионицу у виду уложака. Неке општине оенивају Градску 
штедионицу у првом реду ради тога, да би имали некога 
који би их јефтино финансирао.

У благајни и код банака налази се преко 11 милиона 
динара. Oko 40% поверених сретстава пласирано je у банке. 
To иајбоље доказује ликвидитет Градске штедионице на 
Сушаку.

Ефекти су у порасту. Поред набавке дрЈкавних па- 
пира прошле je године Градска штедионица преузела и 4.090 
акција Електре д. д. na Сушаку. To je подузеће које опскрб- 
л^ује Сушак електричном струјом. По утаначењу које по- 
стоји, те деонице требала би преузети градска општина 
Преузела их je Градска штедионица и тако постала један од 
најважнијих фактора у том подузећу који je за развитак 
Сушака од највеће важности.

Менице су у порасту. Стање je концем 1930. године 
готово двоструко веће него концем 1929. године.

У прошлој години Градска штедионица на Сушаку по- 
делила je 4 мклиона 946 хиљада пових кредита. Од тога 
отпада :

Дин.
иа комуиалне институције 1.250.000.______ ■
na хипотекарно-меннчне кредите 2.261.000,—
на хипотекарно конто-корентне кредмте 1.250.000.__
менице редовитог есконта 185.000,__

Градска штедионица приступила je ове године поди- 
зању двеју зграда. Ha јелачићевом тргу, у центру града, no-
диже се палата за саму штедноницу. Поред тога сша у за-
једницн са Градском општином подиже једну зграду за ста- 
новање са 14 мањих станова. Сушак je можда једини град у 
иашој држави где постоји криза станова. Развитак Сушака 
као наше велике луке на Квармеру ишао je бржим темпом 
него што су финансиске прилике приморског живља дозвз- 
л.авале подизање нових зграда. Много нашег света који ради 
на Сушаку, приморан je да живи на Ријеци.

Kao покушај намерава се подигнути и једна вила са 
два стана. Плаћањем нешто веће најамнине моћи ће она да 
за извесан низ година пређе у власништво онога који ју  
унајми. Ако to успе, саградиће се више таквих вила.

Чисти je добитак за 80% већи него 1929. године. On 
се додељује резервном фонду који данас износи 272 хил.аде 
динара.
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PODGORIČKA BANKA — PODGORICA,*)

Privredne prilike u Crnoj Gori ni u prošloj godini nisu 
poboljšane. Nevolje sa kojima imaju Crnogorci da se bori ne 
leže samo u ekonomskim pitanjima, već i u tome, što ima niz 
javnih radova koji su imperativno potrebni da bi se mogla po
dići ekonomska radinost. Pre svega je tu pitanje izgradnje sao
braćajnih sretstava, drumova i železnica.

Mi smo već jednom imali prilike da istaknemo da su 
Podgorica i Cetinje dva centra Zetske banovine, koje rivalizi- 
raju o ekonomski i kulturni primat. To se odrazuje i u bankar
stvu Crne Gore. Ona ima dva vodeća novčana zavoda: Podgo- 
ričku banku « Podgorici i Crnogorsku banku u Cetinju. Prva 
je vođena centralistički, nema filijala i sav njezin posao je кои- 
centrisan na Podgoricu, već punih 27 godina.

Uprkos teškim privrednim prilikama i uprkos naročitim, 
patriarhalnim prilikama koje daju još i danas Crnoj Gori ti
pično obeležje, Podgorička je banka i u toku 1930. godine po
stigla vrlo Iepe rezultate rada. Bankarski posao traži u Crnoj 
Gori naročitu spremu i duboko poznavanje lokalnih prilika, 
to je činjenica, koja se ne može dovoljno podvući.

Kako su se razvijali poslovi Podgoričke banke najbolje 
nam pokazuje upoređenje glavnih bilansnih pozicija za poslednje 
4 godine. Dobijamo sleđeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

1j hiljadama. dinara
Blagajna 2.873 2.013 3.076 2.228
Menice 9.563 11.137 14.244 15.902
Dužnici 9.394 11.207 12.492 13.200
Nepokretnosti 1.072 1.252 1.237 , 1.388
Hartije od vrednosti 1.172 1.312 1.539 1.682
Nameštaj 138 135 129 147
Naplate, garancije i C d . 21.882 25.682 34,379 38.032

Pasiva
Glavnica 3.815 4.690 5.189 5.419
Rezervni fondovi 1.035 1.445 1.824 2.149
Poverioci 6.337 6.387 6.421 5.351
Ulozi na štednju 10.289 12.206 17.096 19.559
Reeskont 1.568 1.575 1.359 1.187
Dobit 917 1.091 1.115 1.056
Zbir aktive ili pasive 46.106 52.740 67.661 72,582

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.572 2.051 2.409 2.563
Plate i dodatci 415 467 498 590
Opšti troškovi 262 363 314
Porezi, takse i osiguranja 337 464 373 408
Otpisi 313 85 323 124

Prihodi
Kam. i prov. od menica 1.704 2.289 2.834 2.858
Kam. i prov. po tek. rač. 1.695 1.761 1.881 1.818
Razni prihodi ii provizije 217 349 316 327
Prihodi od hart, od vred; 9 68 33
Kursna razlika 191 — _ _
Zbir prihoda 3.819 4.524- 5.066 5.056
Dividenda 18 ш В 187з% 164.% 15%

Karakteristika bančinog rada je znatno povećanje zbira
bilansa, što pokazuje, da je povećan volumeii poslova., Ima i
drugih činjenica, koje to potvrđuju. Zbir bilansa iznosi krajem
1930. godine 72.58 miliona dinara; prema 1929. godini veći je 
za 5 miliona ,a prema 1927. godini čak i za 26.48 miliona din. 
Glavnica, koja je ranije ,pre rata, iznosila 600 hiljada perpera, 
iznosi danas 6 miliona dinara; to nekako odgovara glavnici od 
pre rata; međutim ova glavnica nije još potpuno uplaćena. Kad 
je u 1926. godini bilo odlučeno povišenje od 3 na 6 miliona 
dinara, izrađen je naročiti višegodišnji plan, po kome se uplate 
imaju vršiti (i to je dokaz teških privrednih prilika Crne Gore,

*) Za 1929. god. bilans je analiziran u dodatku „Narod
nog Blagostanja” od 3. avgusta 1930. god., br. 32, strana 140.

jer prema renomeju i ugledu koji zavod uživa, morala bi za 
njega biti sitnica naći 3 miliona dinara za popunjenje glavnice). 
Prema pomenutom planu uplata vrši se postepeno; krajem 1927. 
godine iznosila je 3,8 miliona, 1928. g. 4.7 mibona, 1929. god. 
5. 2 miliona, a 1930. god. 5.42 miliona dinara. Neverovatno 
snažno se dotiraju rezervni fondovi. Oni dostižu 'danas već 
skoro 50% uplaćene glavnice; za vreme od poslednjih 3 godina 
povećane su za preko 100% tako da iznose sada 2.15 miliona 
dinara.

Prema tome sopstvena sretstva iskazana su (zajedno sa 
dobitkom za 1930. god.) na dan 31. decembra 1930. godine sa 
8.62 miliona dinara. Glavni izvor bančinog obrtnog kapitala su 
ulozi na štednju. Prema prošloj godini porasli su za 2.5 miliona 
na 19.56 miliona dinara. U svome izveštaju uprava bančina 
konstatuje, da ima svega 936 ulagača; prema tome prosečni 
ulog iznosi 20.896 dinara, a to je jedan nadasve povoljan i 
zdrav znak. Interesantna je konstatacija da su u toku posled
nje 3 godine ulozi porasli za skoro 100%, što ponova potvr
đuje naše već ranije izneseno mišljenje da je smisao za lukra
tivno plasiranje ušteđevina kod Crnogoraca uzelo vanredan 
polet u toku poslednjih godina.

Poverioci bančini, koji su se poslednje tri godine kretali 
na visini od oko 6.4 militona, smanjeni su u toku 1930. god. za 
skoro milion dinara, na 5.35 miliona, što je učinjeno zbog znat
nog priliva uloga na štednju. Treći izvor tuđih sretstava je re- 
eskont, koji je prema ranijim godinama smanjen i iskazan sa 
19 miliona dinara. Ukupna tuđa sretstva iznose dakle 26 mi
liona dinara; upoređeno sa sopstvenim sretstvima, rezultira me
đusobni odnos od 3 ka 1, a to najzdravije.

Aktiva bilansa objašnjava nam podelu plasmana. Naj
više je plasirano u menične kredite, naime 15.9 miliona, a 13.2 
miliona dinara dato je dužnicima po tekućim računima. Prema 
ranijim godinama obe ove pozicije znatno su porasle. Iz po- 

.slednjeg godišnjeg bančinog izveštaja vadimo u pogledu datili 
kredita vrlo zanimljive podatke. Tako vidimo da je 1929. god. 
bilo dato 3650 dužnicima 26.73 miliona dinara; prosečna visina 
jednog kredita iznosila je dakle 7325 dinara. U 1930. godini taj 
je odnos mnogo povoljniji; banka je povećala broj dužnika za 
1039 na 4689; kako svi krediti dostižu 29.1 milion to je iznos 
prosečnog duga, bilo menično, bilo po tekućem računu 6.206 
dinara. Bolja podela rizika ne može se zamisliti.

Povećan je takođe plasman u hartije od vrednosti, u 
nepokretnosti i nameštaj.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo da je bruto dobit u 
1930. godini jednaka onoj iz 1929. god. Odgovarajuće poveća
nom obimu poslova veći su i prihodi od kam ata ali i izdatci; 
lični rashodi i plate veći su prema prošloj godini za 100.000 di
nara (iznose 590.000), dok su opšti troškovi smanjeni za 30 
hiljada na 314.000. Porezi, takse i osiguranja zahtevali su veći 
rashod no 1929. godine, a otpisi su za preko polovinu manji.

Čista dobit iskazana je sa 1,055.884 dinara; podeljena 
je na sledeći način: 10% (105.000) dotirano je rezervnom 
fondu. 20.000 penzionom fondu, 14% kao tantijema, a za 782 
hiljade kao dividenda akcionarima, što iznosi 45 dinara po ak
ciji ili 15%. Kanijih godina Podgorička banka plaćala je divi
dendu od 181/.,%. 1929. godine 16%%, a ove godine 15%, 
Prema kretanju čiste dobiti ova redukcija dividende nije bila 
potrebna. Ali je ona 'učinjena saobrazno pogoršanju privrednih 
prilika, što smatramo za vrlo mudar potez.«

U upravnom odboru Podgoričke banke su g. g.: Pret
sednik: Dr. Mitar Radulović; potpretsednik: Nešo K. Šćepović; 
Stevan Stojilović, Podgorica, Srđan Nenezić, Podgorica, Jako 
Lainović, Podgorica, Veliša Begović, Podgorica, Ilija Pejanović, 
Podgorica, Murat Alibalić, Podgorica, Mitar Radović, Podgorica, 
Milan A. Nenezić, Podgorica, Simo Marić, Kolašin, Mujo Sočica, 
Nikšić, Pero Vrbica, Cetinje (za Pensioni fond činovnika), a u 
nadzornom odboru: Pretsednik: Luka D. Velimi,rović, Savo J. 
Čubranović, Podgorica, Savo J. Radović, Podgorica, Stevan 
Raičković, Podgorica, Bečir 0 , Burazerović, Podgorica, Velimir 
M. Marković, Podgorica.



Подгоричка банка у Подгоржцм
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актива Пасива
јгкзквјшвшжЕзваЈВВЈВД ре

Дпнара Динара
Благајна : Главница уплаћева 5,419.552 13

a) у домаћој валути 1,074.889*03 предвиђепа Дин. 6,000.000'—
б) у страној валути 315.748*98 Резервни фонд 1,591.064-41
в) на жиро рачун код Народне Пензкони фонд 200.000'—

банке, Цетвње 837.889-47 Фовд за аморт. непокретности 358.301-50
Мјенаце 15,902.454'— Улози на штедњу 19,559.247-41
Текући рачуни, дужниди 10,941.216'22 Повјериоци:
Разни дужници 2,259.480 12 жиро рачун и банке 4,327.333'—
Непокретности 1,388.605*38 остали 1,024.039-33
Вредеоспи папири 930.250'— Реескопт 1,186.870'—
Вредности резервног фонда 752.500'— Неисплаћене дивиденде 101.620*80
Намјештај 147.467-34 Пошиљаоди наплата 799.066*30
Наплаге 799.066'30 Акпепти 1,600.000*—
Дужници акцепата у депоу 1,600.000'— Остављачи гаранција за банчипа
Гаранције за банчина потраж. 35,632.851-94 потраживања 35,632 851*94

.

Добитак, за ноделу акц. (15одсто) 782.471*96

Укупно 72,582.418-78
i

Укупно 72,582.418*78

Рачун губитка и добитка на даи 31. децшбра 1339. годике.

Губитак Добитак

Динара
Камате ло улозима na штедњу 2,091.074"77
Камате no тек. рачунима 380.3!7'53
Камате no реесконту 92.135 97
Плате и додатци 589.910' —
Оашти трошковп 314.597'68
Порези, таксе и осигурања 408,365'05
Отписи 124.193'29

Постигнути добитак Дин, 1,055.884' 15 
Дотација 10 ’/„ резерв. фонду 105.588*41
Дотација гтепсионом фонду 20.000'—
14% таитијеме Управном, Надзорном 
одбору и чиповништву 147.823'78

Добитак за подјелу акциоиарима 782.47Г96

Укупно 5,056.478'44

Камате и провизије од мјеница 
Камате и провизије од текућих 
рачуна

Провизија и разни приходи од 
осталпх банкарских послова 

Приходи од вредносних папира

Динара 
2,857.810 35

1,817.931'76

326.693*95
54.042*38

Укупно 5,056 478'44

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р У П Р А В Н И  О Д Б О Р
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Садржа ј :
„Sava” opšte osiguravajuće akcionarsko društvo — Zagreb 
Бродарско акционарско друштво „Бока” — Котор 
„Ikarus” a. d. tvornica aero i hidroplana — Novi Sad 
Творница за памучну индустрију д. д. — Загреб

„SAVA'’ OPŠTE OSIGURAVAJUĆE AKCIONARSKO DRU
ŠTVO, ZAGREB.*)

U 1930. godini „Sava” je navršila prvu dekadu svoga 
rada — sa vanredno povoljnim uspehom. Za ciglo deset godina 
razvila se je u naše najveće društvo elementarnog osiguranja; 
„Sava” ima više specijaliteta i puna je interesantnosti, koje joj 
međ našim domaćim osiguravajućim društvima daju naročito 
obeležje.

Pre svega ona ima vrlo malen broj akcionara. Oni otme-- 
nijeg porekla, kao što su  kod „Save” u opšte ne mogu biti. Na
šim čitaocima već je poznato, da je „S ava” bila svojevremeno 
osnovana na taj način, da joj je Asicuracioni Generali predao 
svoj portfelj osiguravajućeg posla u Jugoslaviji. To je izvršeno 
na taj način, da je osnovano novo akcionarsko društvo, sa glav
nicom od 10 miliona dinara, od koje je preuzela minoritetni1 pa
ket (40% glavnice) Asicuracioni Generali u Trstu, a 60% glav
nice podelili su naši domaći zavodi, naime P rva hrvatska šte
dionica, Zagreb, Srpska banka, Zagreb, Jugoslovenska udru-!1 
žena banka, Zagreb, Jadransko-Podunavška banka, Beograd, 
Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo i Zemaljska 
banka, Beograd.

Dalje je važno podvući, da Obavlja „Sava” isključivo ele-s 
mentarno osiguranje, a ne i životno. Ova činjenica rezultira iz 
toga, što je Asicuracioni Generali predala „Savi” sav svoj port
felj elementarnog osiguranja, dok je životno osiguranje zadržala; 
za sebe. Ova se je podela pokazala vrlo korisnom. „Sava” je 
imala mogućnosti, da se specijalizira isključivo u elemeritaru.

„Sava” ima u Assecuratione Generali vrlo solventnog i; 
bogatog reosigurača a sem toga ima još i naše domaće osni- 

,vače, koji joj u svako doba mogu pribaviti ozbiljne mušterije.; 
Kod nje je osigurano najviše industrijskih preduzeća. j

što  znači „Sava” za' našu privredu, najbolje ilustrira či-J 
njenica, da je od svog postanka pa do kraja 1930. godine u 
našoj državi na ime šteta isplatila 178.28 miliona dinara.- To je: 
svakako jedna zamašna suma.

Jedna od daljnih osobenosti „Save” je njezina glavnica.;: 
Ona je od svoga početka utvrđena sa 10 miliona dinara. Akcio
narska glavnica Osiguravajućih društava ne pretstavlja njihov;; 
investicioni ni prometni kapital, već nekaku supergaranciju Osi
guračima. Zato vidimo, naročito u inostranstvu, da glavnice; 
osiguravajućih društava nisu potpuno uplaćene. Takav je slu
čaj i kod „Save” . Od predviđenih 10 miliona efektivno je bilo 
uplaćeno svega 4 miliona dinara. U 1928. godini, kad je prvi 
put iskazana čista dobit (sa prenosom) od preko 2 miliona di- :

nara, pomoću dobiti i rezerva uplaćeno je na konto glavnice 
dva miliona, a narednih godina je iz čiste godišnje dobiti odvo
jeno po dva miliona, tako, da je ušla „Sava” u novu 1931'. go
dinu sa potpuno uplaćenom glavnicom. Za akcionare je bip to 
jedan vanredan posao. Primali su svoju 10% dividendu go
dišnje, a za nominalno uplaćenih 40 dinara po akciji (pre deset 
godina) imaju današnju nominalnu vrednost akcije od 100 di
nara, do koje se došlo putem dotacija iz tekuće dobiti; .;*■ 

Da vidimo malo detaljnije osiguravajući posao. Kretanje 
godišnje produkcije pokazuje nam račun gubitka i dobitka ; -za 
poslednje četiri godine dobijamo sledeću sliku: - •-•••••*> i

L Račun gabitka i dobitka.

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja" od 20. septembra 1930. godine, br. 38, str.
167, a za 1928. god. u 19. broju od 15. juna 1929, god. str. 309.

Rashodi 1927, 1928. 1929., Ш О.
u hiljadama dinara

Štete*) 6.878 5.563 5.981 5.998
Upravni troškovi*) 7.175 7.268 8.002 8.436
Porezi 702 802 858 • ' 1.604
Takse vatrogasnina etc. 408 429 410 '"""441
Otpisi potraživanja 13 12 951 p • >59
Premijske rezerve*) 5.365 5.570 5.654 '* : '5:976
Rez. za nereš. štete*) 3.480 - 4.807 4.609 - 4:744
Razne rezerve 2.382 2.483 1.352 . 1.694
Dobit 640 1.791 3.197 3:08!)

Prihodi , ч /v „
Pren. raz. rez. iz ran. god. 1.901 , 2.446 .2.287 , 1.672
Prenos prem. rezerve*) 4.852 5.365 5.571 5.654
Prenos nereš. šteta*) 3.181 3.480 > 4.807.;;, ;  4.610
Prihod prem. i dažb.*) 12.886 12.091 14.682 ; : 15.691
Kamata 682 1.012 1.199 . A.T13
Razni prihodi 3.541 2.333 2.471 ;  2.642
Zbir prihoda ili rashoda 27.046 28.729 31.018 32.043

Za „Savu” nema privredne depresije, a pošto se ne bavi
osiguranjem života, to jè očuvana gubitaka iz : konkurencije 
koja je tu granu u pogledu tarifa dovela do potpune anarhije. 
Zbir prihoda odnosno rashoda je za poslednje tri godine po
većan od 27 miliona ha 32.04 miliona dinara, a to zbog.pSfàsta 
skoro sviju pozicija. Jedino su prema ‘ 1927. godini sm&jeni 
rashodi na neto-šfetama, a to  je veoma povoljno, naročito kad 
imämo u vidu, da su u međuvremenu porasli prihodi o d ’ rièto- 
premija za skoro tri milione dinara.

• Da bismo našim čitaocima mogli dati vérnu sìiku: o  zna
čenju-i kretanju pojedinih grana, u narednoj smo tablrci detajli- 
rali prihode od premija po granama, po odbitku storna; slika 
je sledeća: :S ornirv

*) Po odbitku udela reosigurača.
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u 1930. godini:

Grana Prihodi od Ч Udeo reosi- Neto-pre-
ргепиЈа gurača mije

u hiljadama dinara
Požar i staklo 26.748 14.911 11.837
Provalna krađa ' 1.900 744 ' 1.156
Tuča 615 144 470
Transport 1.753 1.332 i 420
Mezg. 4  zaki duž. jamstvo 4.224 2.416 1.807

Ukupno 35.240 19.547 15.690
Iz ovih podataka vidimo, da je grana „požar i staklo”) 

daleko najvažnija i da premasa njezin volumen 75% svih pri
hoda od premija. D ruga je grana „nezgode i zakonska dužnost 
jem stva” zatim dolazi provalna krađa, osiguranje od grada i 
transport kod neto-premija, a kod bruto-premija dolazi osigu
ranje transporta kao pretposlednja a grada kao poslednja.

Odnos između neto-premija i neto-šteta kod ukupne pro
dukcije je sledeći:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1927. 12.886 6.878 53.4
1928. 14.091 5.563 39.4
1929. 14.682 5.981 40.7
1930. 15.691 5.998 38.2

Premije su dakle u znatnom porastu (za skoro tri mi
liona dinara), dok su štete prema 1927. godini osetljivo sma
njene, a pošlednje dve godine ostale su skoro nepromenjene. 
Zbog toga je i procentualan odnos poslednjih godina mnogo 
povoljniji — za 15.2%. Poslednje tri godine varira između 38% 
i 40%; ako pogledamo ovaj odnos kod drugih društava, onda 
vidimo, da varira između 55% i 75%.

Reosiguranje Svih grana imalo je sledeće dejstvo:

Godina Bruto-premije Neto-premije u %
u hiljadama dinara

1927. 34.812 12.886 37.0
1928. 36.324 14.091 38.8
1929. 36.691 14.682 40.0
1930. 35.240 15.691 44.5

Godina Bruto-štete Neto-štete u %
1927. 24.007 6.878 28.6
1928. 20.848 5.563 26.7
1929. 15.481 5.981 38.5
1930. 19.746 5.998 30.4

Kod premija je udeo reosigurača u postepenom sma
njenju, od 63.0% u 1927. godini na 55.5% u 1930. godini, dok 
ie kod šteta, sa izuzetkom 1929. godine ostao više manje ne- 
pfomenjen — između 72 i 70%. Iz tog odnosa rezultiraju iz 
reosiguranja za „Savu” uštede na štetam a i to: u ' 1927. godini 
za 8.4%, u 1928. za 12.1%, u 1929. za 1.5%, a u 1930. godini 
za 14.1%.

Kod pojedinih grana poslovi su se razvijali; ovako: 

Požar i staklo.
Odnos između premija i šteta je sledeći:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1927. 9.878 5.452 55.0
1928. 10.900 4.771 43.7
1929. 11.408 5.033 44.1
1930. 11.837 4.961 42.0

I ovde se je odnos znatno popravio, zahvaljujući pove
ćanoj produkciji osiguranja stakla; požar sam je poslednjih go
dina jedna vrlo riskantna grana, koja iziskuje Optimum oprez
nosti. a ovu granu, uprava „Save” sama podvlači, „da je poslo
vanje doduše zaključeno aktivom, ali je i ovoga puta rezultat, 
uzev u obzir promet posla i stalnu brigu, koju posvećujemo 
ovoj grani, prilično skroman”.

Reosiguranje daje analognu sliku kretanja neto-premija 
odnosno šteta:

Godina Bruto-premije Neto-premije u %
u hiljadama dinara

1927. 26.444 9.878 37.4
1928. 27.471 10.900 39.6
1929. 26.547 11.408 42.9
1930. 26.748 11.837 44.2

Godina Bruto-štete Neto-štete u %
1927. 19.048 5.452 28.5
1928. 17.179 4.771 27.7
1929. 12.559 5.033 39.9
1930. 13.366 4.961 37.0

Procentualan udeo „Save” u bruto-premijama se svake 
godine povećava a tako isto i u štetama, koje su poslednjih go
dina smanjene; naročito su opale bruto-štete, od 19 miliona u
1927. godini .na 12.56 miliona u 1929. odnosno 13.77 u 1930. 
godini, dok su neto-štete, koje ima da snosi „Sava” ostale 
skoro nepromenjene — zbog toga imamo i pogoršanje procen
tualnog odnosa. Ipak je sretstvom reosiguranja na štetam a ušte
đeno u 1927. godini 8.9%, u 1928. godini 11.9%, u 1929. godini 
3%, a u 1930. godini 7.2%.

Kod grane „provalna krađa” je odnos između premija i 
šteta još mnogo povoljniji — upravo odličan:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1927. 976 197 20.2
1928. 1.077 227 21.1
1929. 1.086 264 24.3
1930. 1.156 139 12.0

To je nesumnjivo najunosnija grana, u kojoj su u po- 
slednjoj godini iznosile štete jedva 12% od premija; u 1929. 
godini ta  je relacija pogoršana, ali je u 1930. godini, kod pove
ćane produkcije za 100% poboljšana. Zbog toga je i veoma ra
zumljivo, da kod ove grane „Sava” slabo pribegava reosi-
guranju.

Godina Bruto-premije Neto-štete u 1
u hiljadama dinara

1927. 1.691 976 57.7
1928. 1.820 1.077 59.1
1929. 1.831 1.086 59.3
1930. 1.900 1.156 60.8

Godina Bruto-štete Neto-štete u %
1927. 277 197 71.1
1928. 327 227 69.4
1929. 358 264 73.7
1930. 206 139 67.5

Od premija odobrava reosiguraču jedva 40%, a od šteta 
snosi sama 67% do 74%; to radi jedino iz predostrožnosti, da 
bi se očuvala kakvih eventualnih iznenađenja.

Da nisu sve grane lukrativne, pokazuje osiguranje trans
porta:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1927. 352 690 196.0
1928. 336 52 15.5
1929. 407 55 13.5
1930. 420 119 28.3

Štete su u 1927. godini iznosile 196% od naplaćenih pre
mija — zbog čega je ova grana u narednoj godini odmah re
ducirana i reorganizovana, sa  puno uspeha: kod samo malo 
smanjenih prihoda od premija, štete iznose svega još 15.5%; u
1929. godini povećane su premije, dok se je procentualni odnos 
šteta ponovno smanjio, na 13.5%; tek u 1930. godini se ponovno 
povećava, sada na 28.3%.
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Kod reosiguranja je slika ove grane ovaka:
Godina Bruto-premije Neto-premije u %

u hiljadama dinara
1927. 1.917 352 18.3
1928. 2.069 336 16.2
1929. 1.453 407 28.0
1930. 1.753 420 23.9

Godina Bruto-štete Neto-štete u %
1927. 2.648 690 26.1
1928. 1.339 52 3.9
1929. 512 55 10.7
1930. 4.238 119 2.8

Učešće reosigurača je znatno veće i varira oko 80% kod 
premija; -kod šteta imao je reosigurač da snosi još mnogo više
— u 1928. i 1930. godini čak i 96% i 97%. Tako vidimo, da je 
bila naročito 1930. godina za reosigurača nepovoljna, kad je 
imao da snosi 4.24 miliona štete, a „Sava” svega 119 hiljada; to 
je svakako jedan izuzetan slučaj i skloni smo verovati, da se 
radi ovde o likvidaciji jednog većeg indirektnog posla.

Kod osiguranja „nezgoda i zakonske dužnosti jemstva” 
odnos šteta prema premijama također je veoma povoljan:

Godina Neto-premije
u

Neto-štete 
hiljadama dinara

u %

1927. 1.457 420 28.8
1928. 1.470 319 21.7
1929. 1.536 511 33.3
1930. 1.807 518 28.6

ali kod osiguranja „šteta od grada” slika je pogoršana, zbog 
čega smatramo, da će ova grana biti reorganizovana, ili pak 
postepeno likvidirana, jer je odnos šteta prema naplaćenim pre-
mijama suviše visok, i ako je ipak još povoljniji no kod drugih
društava. Izgleda ovako:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1927. 222 118 53.1
1928. 307 194 63.2
1929. 245 118 48.1
1930. 470 260 55.3

Reosiguranje kod obe ove poslednje grane kreće se u 
potpuno normalnim granicama; jedino kod reosiguranja grada 
vidimo u 1930. godini, da je „Sava” znatno povećala svoje sop- 
stveno učešće, smanjivši udeo reosigurača. Zbog toga su i neto- 
šfete prema 1929. godini više no udvostručene.

Zarada je kod „Save” nadasve interesantna. U 1930. go
dini, kao što smo videli iz tablice računa gubitka i dobitka, iz
nosila je bez prenosa 3,089.889 dinara, dakle samo nešto manje 
no u 1929. godini. Upoređeno sa uplaćenom glavnicom, to je 
kolosalna zarada, koju pokazuje slabo koje od naših osigurava
jućih preduzeća. Ali je ovaj iznos dobiti još toliko interesant
niji, ako pogledamo pobliže pozicije prihoda u računu gubitka 
i dobitka; primetićemo, da prihodi od uloženih glavnica, dakle 
kamate od tekućih računa, prihodi od hartija od vrednosti i 
hipotekarnih zajmova, kirije, razne takse, vatrogasnina, kursne 
razlike i t. d., dakle sve prihodi, koji sa poslom osiguranja 
skoro nemaju veze, iznose 4.42 miliona dinara, dakle više od 
iskazanog čistog dobitka. Ako uzmemo dalje u obzir, da razlika 
između premija i šteta iznosi 9.69 miliona dinara u korist „Sa
ve”, onda dobijemo bruto zaradu od 14.1 milion dinara. Od< 
toga treba odbiti tekuće troškove, naime opšte upravne troš
kove i isplaćene provizije (po odbitku reosigurača) sa 8.44 mi
liona, poreze za 1.6 miliona, pristojbine razne i takse 441 hi
ljada, otpis sumnjivih potraživanja sa 59 hiljada dinara, dakle 
ukupno 10.54 miliona dinara; ostaje čista dobit od oko 3.6 mi
liona dinara. 500 hiljada dinara iznosi razlika između fondova 
odnosno rezervi na kraju 1930. godine i prenosnih rezervi iz 
prošle 1929. godine.

Iz ovoga rezultira, da su prilike u osiguranju danas takve, 
da jedno između najbolje uvedenih i fundiranih osiguravajućih 
društava iz prihoda tekućeg osiguravajućeg posla jedva po
kriva svoje troškove, (što je u ostalom već povoljna činjenica) 
i da može iskazati dobit jedino zbog znatnih prihoda svojih 
fondova, nepokretnosti i hartija od vrednosti, u koje je plasi
rala viškove premija i sva garantna sretstva.

B. Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928o 1929. 1930.

a) Likvidni plasmani:
Blagajna 576 719 1.160 406
Potraž. kod nov. zav. 9.472 9.359 13.813 7.598
Hartije od vrednosti 7.640 11.131 10.902 18.963

Ukupno 17.688 21.209 25.875 26.958

b) Nelikvidni plasmani:
Hipotekarni; zajmovi 100 50 50 40
„Sava’ d. d. za pr. nep. 3.722 3.668 — si>,
Nepokretnosti — — 4.355 4.355

Ukupno 3.822 3.718 4.405 4.395

c) Ostala aktiva:
Saldo filij. i zast. 3.138 3.818 4.223 3.847
Razni dužnici 1.419 1.613 1.567 1.518
Dugovanje reosigurača 4.282 3.090 2.078 2.302

Ukupno 8.839 8.521 7.862 7.667

Pasiva
a) Sopstvena sretstva:

Glavnica 4.000 4.000 6.000 8.000
Fondovi 3.007 3.108 1.352 1.694
Dobit sa prenosom 833 2.017 3.273 3.228

Ukupno 7.840 9.125 10.625 12.922

b) Tuđa sretstva:
Premijske rezerve*) 5.365 5.571 5.654 5.976
Rez. za nereš. štete*) 3.480 4.807 4.609 4.744
Salda podružnica 1.088 821 , 1.920 1.102
Razni poverioci 3.712 4.269 4.600 5.468t

Potraž. reosigurača 8.863 8.855 10.737 8.807

Ukupno 22.508 24.323 27.520 26.097
Zbir bilanse 30.350 33.449 38.148 39.021

Zbir bilanse je za poslednje tri godine porastao od 30.35 
miliona na 39.02 miliona dinara, odnosno za devet miliona. Me
đutim, „Sava” iskazuje veći zbir bilanse, a to iz razloga, što po
kazuje glavnicu sa 10 miliona dinara; u koliko ona u pojedinim 
godinama nije bila uplaćena, razlika se pojavljivala u aktivi bi
lanse u rubrici dug akcionara za neuplaćenu glavnicu. Mi smo 
tu poziciju u aktivi ispustili, a u pasivi u poziciju glavnice sta
vili onaj iznos, koji je glavnica stvarno pretstavljala — sma
tramo, da je to kod analiziranja mnogo pravilnije, jer daje tač- 
nu sliku sretstava ,kojima zavod raspolaže.

Vidimo dakle, da su krajem 1930. godine iznosila sop
stvena sretstva skoro 13 milliona dinara, od čega je 8 miliona 
glavnice, 1.7 miliona fondovi, a 3.23 miliona iznosi čista dobit. 
Prema 1927. godini porast sopstvenih sretstava iznosi 5.08 mi
liona; u to vreme je glavnica povišena za 4 miliona na 8 mi
liona, fondovi su smanjeni od 1928. na 1929. godinu od 3.1 mi
lion na 1.35 miliona (zbog upotrebe za povećanje glavnice). 
Tuđa sretstva iznose krajem 1930. godine 26.1 milion dinara; 
prema prošloj godini manja su za 1.4 miliona i to zbog sm a
njenja potraživanja reosigurača za skoro 2 miliona i smanjenja 
potraživanja filijala za 800 hiljada, dok su sve ostale pozicije 
znatno povećane: premijske rezerve porasle su za preko 300 
hiljada na 5.98 miliona, rezerve za još nerešene štete za 130 
hiljada na 4.74 miliona; pozicija razni poverioci također je veća 
i! iznosi 5.47 miliona dinara.

Odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima je jednak 1 ka 2,



a to je za jedno osiguravajuće društvo vanredno povoijno sta
nje. Za poslednje četiri godine slika je sledeća:

1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Sopstvena sretstva 7.840 9.125 10.625 12.922
Tuđa sretstva 22.508 24.323 27.520 26.097

30.348 33.448 38.145 39.019

u procentima:
1927. 1928. 1929. 1930.

Sopstvena sretstva 25.84 27.29 27.86 33.12
T u đ a , sretstva 74.16 72.71 72.14 66.88

100.00 100.00 100.00 100.00
iz* ovog upoređenja se vidi, da Su sopstvena kao i strana 

sretstva u porastu (u 1930. godini strana sretstva stagniraju); 
dalje primećujemo, da su sopstvena sretstva u mnogo bržem 
porastu, a  to dolazi otuda, što društvo glavni deo čiste dobiti 
upotrebljava u snaženje svojih sretstava a ne na isplatu akcio- 
narima. To je jedan veoma mudar potez.

. Aktiva bilanse pokazuje nam podelu odnosno način plas
mana svih tih sretstava. To je plasirano:

1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Likvidni plasmani 17.688 21.209 25.875 26.958
Nelikvidni plasmani 3.822 3.718 4.405 4.395
Ostala aktiva 8.839 8.521 7.862 7.667

Ukupno 30.349 33.448 38.142 39.020
i; i > ц procentima:

1927. 1928. 1929. 1930.
Likvidni- plasmani 58.28 63.40 67.83 69.08
Nelikvidni plasmani 12.60 11.13 11.61 11.28
Ostalu aktivu 29.12 25.47 20.61 19.64

100.00 100.00 100.00 100.00
Najveći deo je plasiran u likvidne plasmane, naime skoro 

70%; taj je odnos poslednje četiri godine povećan za skoro 
12%, kako je procentualan udeo nelikvidnog plasmana ostao 
skoro nepromenjen, to potiče povećanje likvidnog plasmana od 
smanjenja ostale aktive, koja je od 29.12% u 1927. godini re
ducirana na 19.64% u 1930. godini.

U strukturi likvidnog plasmana vidimo interesantne pro- 
mene: potraživanja kod novčanih zavoda, koja su od 1927. go
dine do 1929. godine porasla od 9.4 miliona na 13.8 miliona di- 
nara, smanjena su u 1930. godini na 7.59 miliona; tome na su
prot je porastao plasman hartija od vrednosti, u pošlednjoj 
godini za čitavih 8 miliona na 18.96 miliona dinara. Zbog oba- 
ranja kamatne stope kod novčanih zavoda je plasman u harti- 
jama. od vrednosti bio daleko lukrativniji. Uprava sama napo
minje, da se njezine hartije od vrednosti sastoje skoro isklju
čivo od državnih hartija i pupilarnih jugoslovenskih hipotekar- 
nih založnica.

U nelikvidnom plasmanu vidimo, da su hipotekarni zaj
movi u toku poslednjih godina reducirani od 100 hiljada na 40 
hiljada u 1930. godini. Do 1929. godine „Sava” nije iskazivala 
sopstvenih nepokretnosti; na njihovom mestu je vodila u aktivi 
vrednosti afiliranog preduzeća „Sava” d. d. za promet nepo- 
kretnostima u Zagrebu, koje je preduzeće u 1929. godini likvi
dirano, a nepokretnosti je preuzela „Sava”. Poslednje dve go
dine one su iskazane sa 4.35 miliona dinara.

Kod „ostale aktive” nema naročitih promena: saldo fili
jala i zastupstava nešto je manji no u prošloj godini (iskazan 
je sa 3.85 miliona, razni dužnici ostali su skoro nepromenjeni 
na 1.52 miliona i jedino Su dugovanja reosigurača nešto malo 
veća no krajem 1929. godine a iznose 2.3 miliona.

Čista dobit od 3.23 miliona dinara podeljena je na sle
deći način: 10*% (309 hiljada) dotirano je rezervnom fondu, 2

miliona za dopunu neuplaćenog dela glavnice, koja je time pot
puno uplaćena, 7% dividendu (560 hiljada na uplaćenu glav
nicu, 12% članovima uprave, 6% za varedne renumeracije, da
ljih 3% na ime Superdividende (240 hiljada dinara), 15 hiljada 
nadzornom odboru, a 10.627 dinara preneto je na novi račun.

Posle ovih navedenih dotacija, garantni fondovi „Save” 
iznosiće:

Glavnica (potpuno uplaćena) 10,000.000.—
Rezerva 1,363.248.98
Poreska rezerva 325.000.—
Rezerva za kursnu razliku efekata 314.983.58
Premijske rezerve 5,976.047.26
Rezerva za nerešene štete 4,744.573.26
Prenos ostatka dobiti 10.627.61
Garancijski polog reosigurača 7,150.631.85

Ukupno dinara 29,885.112.54
U upravi se nalaze g. g.:pretsednik Dr. Svetislav Šuma- 

nović, pretseđnik Srpske banke u Zagrebu i članovi: Makso 
Antić, član uprave i generalni direktor Jugoslovenske udružene 
banke u Zagrebu; Nikola Berković, potpretsednik Zemaljske 
banke za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu, Bencipn Buli, pot
pretsednik Jugoslovenske udružene banke, Zagreb-Beograd; Mi- 
livoj Crnadak, potpretsednik Prve hrvatske štedionice u Zagre
bu; Dr. Gedeon Dunđerski, pretseđnik Jadransko-Podunavske 
banke, Beograd; Emanuel Erenthal, član uprave Asicuracioni 
Denerali u Trstu; Dr. Valter Fišel, industrijalac, T rst; Stevan Ka- 
rarnata, generalni direktor Jadransko-podunavske banke, - Beo
grad; Dr. Mihajlo Kolin, dir. par. dr. Jug. Lojd, Zagreb; Franjo 
Latković, pretseđnik Hrv. obrt. banke, Zagreb; Edgardo Mor- 
purgo, pretseđnik Asicurationi Generali u Trstu; Stevan Raj- 
čević, pretstavnik As. Den. za Jugoslaviju; Sava V. Savić, pot
pretsednik Zem. banke u Beogradu i Đorđe Velisavljević, pot
pretsednik Srpske banke u Zagrebu.

РРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „БОКА“ к о т о р

И прошле године пословање бродарског акционарског 
друштва „Бока“ .развијало се je повољно. Акционарима ie 
исплаћена дивиденда од 10%. Изгледа да je период санације 
и сређивања дефинитивно завршен и да су се пршшке ста- 
ложиле. A с обзиром да друштво има до конца 1938 године 
осигурану годишњу субвенцију од 7 милиона динара, сви 
су изгледи да he про-сперитет и даље бити повољан. У Међу-; 
времену he и „Бока“ обновити свој пловни парк пак ће бити' 
у далеко повољнијим приликама него што je била кад je за- 
кључивала садашњи уговор.

У погледу туризма најјужнији део Далмације и црно- 
гсрско Приморје долазе до све веће важности. До пре не-: 
колико година о Будви и Улцињу као морским бањама мало: 
je ко знао. Данас и они улазе у моду. Како имају ванредне 
предуслове, чим će изграде одговарајући хотели, сигурно je 
да ће промет странаца бити интензивнији. A ти крајеви упо- 
глед поморског саобраћаја готово су .монопол „Бохе“ na je 
јасно да he од повећаног поморског саобраћаја ona имати 
највећу корист.

„Бока“ још увек ради на томе да промет у сектору, 
који има уговорима о субвенцији додељен, што боље органи- 
зира. Јасно je да не може одмах да иде стопама Јадранске. 
пловидбе. Али je главно да се ради на обнови пловног парка. 
Прошле je године купљена јахта „Сузуки“ која je добила 
име „Цетиње“ као и моторни кутер „Сремац“. Ове je rei-, 
дине купљен од једног талијанског друштва које подржава' 
пловидбу између Трста и истарских лука један путнички па- 
роброд средње тонаже коме је .дато  име „Херцегнови“. Taj. 
пароброд одређен je за линију Дубровник—^Херцегнови—Ул- 
цињ. Ради се и на изградњи једног већег путничког. napo-, 
брода који би подржавао изравну везу између Сплита и на- 
ших лука на најјужнијем делу нашег Јадрана.



Прошле године нарочита je пажња билапосвећена уре- 
ђењу пловидбе на Скадарском језеру. Сви бродови који по- 
државају пловидбу no Скадарском језеру били су подвргну- 
ти темељитој поправди. Код реке Црнојевића уређена je 
властита радионица за мање поправке пловног парка. Поје- 
дине јединице које обављају пловидбу на Скадарском је- 
зеру тешко могу пролазити Бојану пак je потребно да се 
на самом језеру уреди потребна радионица. Пловидба Бојаном 
технички je тако уређена да се сада може вршити несметани 
саобраћај. Редовита пруга Скадар—Бар продужена je са је- 
дне стране до Плавнице a са друге до Сплита. По томе сада 
je могуће из Сплита директно експедовање робе до Скадар- 
ског језера.

Биланса за последње 4 године овако изгледа :
Актива 1927 1928 1929 1930

у хаљадама динара
Готовина и банке 3 9 61 2.377
Вредност пароброда 9.839 7.930 5.870 8.377
Дужници 1.229 6.176 7.224 2.635
Ефекти 239 302 467 500
Вредност робе 46 95 83 634
Инвентар no отпису 94 101 91 225
Губитак 2.522 592 ■------
Вредност скадарске

пловидбе no отпису ------ 1,660 1.476 1.000
Пасива
Главница 7.225 10.000 10.000 10.000
Фонд амортизације 120 963 1.550 2.532
Повериоди 6.587 5.879 2.096 1.124
Неподишута дивиденда 53 ----- ------- 90
Поузеће 11 23 27 29
Добитак ------ ------ 1.296 1.207
Фонд за осигурање

бродова ------ 302 535
Збир па/сиве 14.029 16.867 15.273 15.750

Збир биланце концем 1930. године не разликује се no 
укупном износу мнoro од збира биланце за 1929 годину. A 
ипак између структуре једне и друге биланце битне су раз- 
лике.

Концем 1930- године готовина и потраживања код ба- 
нака износила су 2 милиона 377 хиљада динара према 61 хи- 
љаду концем 1929 године. Изгледа необично да има једно 
саобраћајно подузеће толику готовину дотично толика по- 
траживања код банака. Међутим та je позиција у уској вези 
са позицијом „дужници“. Ти су опали од 7 милиона 224 хи- 
љаде концем 1929. године на 2 милиона 635 хиљада концем
1930. године.

Ради се о субвенцији. Она износи 7 милиона динара 
годишње. Међутим са ефективним исплатама ие иде увек 
глатко. Концем 1929. године „Бока“ je имала знатна потра- 
живања a конто доспеле субвенције. Концем прошле године 
та су потраживања редуцирана на 2.4 милиона динара. Услед 
тога што су у прошлој години у већој мери исплаћени зао- 
стаци на субвенцији подузеће je располагало са већим изно- 
сима. један део je употребљен да се редуцирају повериоци, 
други за повећање пловног парка, a трећи je оставл>ен код 
банака. Taj трећи део утрошен je ове године на куповину 
новог пароброда.

Пловни je парк повећан за 2.5 милиона динара што je 
у вези са набавком два нова објекта и темељитом поправком 
постојеће флоте.

Повериоци су редуцирана за милион динара. Услед 
тога што су инкасирани заостатци субвенције, подузеће не 
мора да ради са банкарским кредитом. Оно осим неких још 
необрачунатих позиција није никоме ништа дужно. По томе 
оно je на сасвим здравим темељима.

Фонд амортизације je повећан за скоро милион динара. 
To су отписи пловног парка. У добрим годинама треба јаче

отгшсивати. Фонд за осигурање бродова већ достиже пола ми- 
лиона динара. Нове веће јединице мораће се и даље осигу- 
рати код осигурајућих друштава.

Чисти добитак износи 1.2 милиона динара. Управа у из- 
вештају напомиње да je одржавање истог добитка због оп- 
штих прилика правило знатне потешкоће.

Приходи од субвенција и превоза робе и путника про- 
шле су године исказани у једној ставци пак се тешко могу 
упоредити са ранијови годином. Обзиром да субвенција изно- 
си 7 милиона, изгледа, да je на роби и путницима убрано не- 
што више него 1929. године.

„Бока“ данас подржава следеће линије :
а) дневну брзу пругу Херцегнови—Котор и натраг
б) дневну поштанску линију Котор—Херцегнови и

натраг
в) дневну линију Тиват—Котор и натраг
г) дневну линију Ријека Црнојевић—Скадар
д) недељну поштанску линију Бар— Скадар
е) недељну поштанску линију Зеленика—Улцињ—Ко- 

тор и натраг
ж) недел>ну поштанску линију Когор—^Улцињ—Зеле- 

иика и натраг.

„IKARUS'’ A. D. TVORNICA AERO I HIDROPLANA — 
NOVI SAD*)

Još pre nekoliko godina bili su oni koji su resili da po
dignu fabriku aviona, u pravom smislu reći pioniri te industrije.

Prema svome istorijskome razvoju avion se nalazi u trećoj 
i po našem mišljenju poslednjoj fazi. Od isključivo ratnog oru
đa razvio se u drugoj etapi kao saobraćajno sretstvo u rukama 
velikih vazdušno saobraćajnih kompanija i preko sportske i tu
rističke avijacije postaje sve više jedna potreba, jedan rekvizit 
svakog modernog poslovnog čoveka. Kako još pre nekoliko go
dina nismo mogli zamišljati preduzeća bez automobila, tako 
isto danas velika preduzeća — pri tome ne mislimo na naša jugo- 
slovenska — ne mogu više raditi bez sopstvenog aviona. Za ve
lika odstojanja, za hitne konferencije, avion je bez svake kon
kurencije. Tamo, gde se još pre nekoliko godina poslovni svet 
danima i noćima mučio po železnicama, danas su avionom sva 
ta  odstojanja prevaljena za nekoliko sati. A to je ogromna 
ušteda vremena.

Avion je pobedio, a s njim svi oni, koji su kao „pioniri” 
pristupali njegovoj proizvodnji.

Mi smo još daleko od toga jer nama još nedostaju svi 
materijalni i psihološki preduslovi — ali ipak postoji oprav
dana nada, da ćemo i kod nas doći do toga da budu privatnici 
sopstvenici aviona kojima će obavljati svoja putovanja.

Zbog takvih prilika je „Ikarus”, prva fabrika aviona i 
hidroaviona u našoj zemlji, (osnovana je 1923. godine) u svo
joj produkciji silom prilika orijentisana samo na jednu mušte
riju, na vojnu vlast. To ima svoje dobre pa i loše strane; pri
likom ranijih analiza mi. smo imali prilike da se njima detaljno 
pozabavimo.

Taj odnos zavisnosti prema državi odrazuje se i u samom 
bilansu preduzeća, a naročito pada u oči, ako uporedimo glavne 
bilansne pozicije poslednjih godina. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnaaja 
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara 
Blagajna 264 409 277 151
Vrednosni papiri 120 631 686 642
Dužnici 2.374 2.688 4.879 4.459

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Narod 
nog Blagostanja” od 27. decembra 1930. godine, broi 52 strana 
238 a za 1928. god. u broju 42. od 23. novembra i929. godine 
strana 691.
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Razni računi 4.117 2.521 1.288 1.006
Nepokretnosti 5.879 8.680 9.198 9.201
Instalacije — 1.176 1.188 1.188
Mašine 1.581 2.951 3.110 3.120
Inventar 4.989 2.221 2.419 2.462
Sirovine 3.908 6.682 6.249 4.975
Proizvodnja 3.378 20.812 8.869 8.327
Garantije i depo 12.950 22.301 265 —
Prenosne pozicije 232 192 82 68

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 180 250 350 410
Fond za amortizacije 268 1.807 2.941 4.076
Fond za štete kod

letenja — — — 274
Akcepti 2.000 7.412 5.842 5.168
Avansi na poruđbine 7.743 22.409 14.104 8.251
Poverioci 7.412 11.223 9.180 11.626
Razni računi 4.117 316 226 76
Čista dobit 106 549 604 518
Zbir aktive ili pasive 39.777 71.269 38.514 35.600

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi 3.373 8.913 9.506 7.805
Amortizacija 268 1.058 1.133 1.137
Čista dobit 106 549 604 518

Prihodi
Prenos dobiti 8. 0.3 13 11
Kamata 81 55 40 45
Bruto dobit proizvod. 3.655 10.410 11.107 9.386
Razni prihodi 3 35 83 18
Zbir prih. ili rashoda 3.747 10.521 11.245 9.461

Simptomatično je znatno smanjenje bilansne sume;' od
1928. godine od 71.27 miliona na 35.6 miliona u 1930. godine —
dakle za čitavu polovinu. Takve su posledice neizbežne, kad 
se radi sa  jednom jedinom '.mušterijom. Izgleda, da je država 
u 1928 godini napravila velike poruđbine; vrednost proizvodnih 
avijona iskazana je sa 20.8 miliona; odmah naredne godine ova 
je cifra smanjena na 8.87 miliona, a poslednje, 1930. godine, 
opet je smanjena na 8.33 miliona dinara. A kako nam je iz\ 
ranijih godina poznato, kapacitet proizvodnje „Ikarusa” znatno 
je veći. A za jedno industrijsko preduzeće nepovoljno je, ako 
ne radi sa punim iskorišćenjem svojih postrojenja.

Sopstvena sretstva iznose preko 5.67 miliona, od čega 
je 5 miliona glavnica a ostalo fondovi (bez fonda amortizacije). 
Investicije, naime nepokretnosti, mašine, instalacije i inventar 
iznose krajem 1930. godine 15.97 miliona; prema 1929. godini 
veće su za 56 hiljada dinara, a prema 1927. godini su veća za 
3.52 miliona, ne uzimajući u obzir amortizaciju. U toku 1930. 
godine iznose amortizacije 1.14 miliona dinara; zajedno sa po
većanom vrednošću investicija dobijamo cifru od 1.19 miliona, 
dinara; za toliko su u toku poslednje nedelje izvršene nove 
naprave i nova postrojenja. Čistu bilansnu vrednost investicija 
dobijamo, ako od 15.97 miliona odbijemo fond amortizacije: 
iznosi oko 11.89 miliona dinara. Sopstvena sretstva dostižu sko
ro 6 miliona dinara; prema tome izlazi, da je oko 6 miliona, ili 
polovina investicija pokriveno tuđim sretstvima.

Tuđa sretstva „Ikarusa” potiču iz tri izvora: prvo su 
avansi državi na date poruđbine; po sebi se razume, da dr
žava pri tome ništa ne gubi, jer dobija prvoklasne bankarske 
garancije a sem toga ima i mogućnost, da neprekidno kontro- 
liše rad fabričin. Ti su avansi u 1928. godini iznosili 22.4 mili
ona, u 1929. godini 14.1 milion a u poslednjoj 1930. godini samo 
još 8.25 miliona dinara. Oni moraju da su u poslednje vreme 
bili ' suviše niski, jer je preduzeće moralo da povisi poziciju 
„poverioci”, koja je prema 1929. godini veća za 2.45 miliona 
dinara. Sa 11.63 miliona dinara ova je pozicija veća od one u
1928. godini, kad je rad fabrike bio najintenzivniji. Treći izvor

stranih sretstava su akcepti, koji iznose 5.17 miliona (prema
1929. godini smanjeni su za 700 hiljada dinara).

Ako uporedimo kretanje ukupnih stranih sretstava za 
poslednje tri godine, dobijamo sledeću sliku: u 1928. godini 
iznosile su 41.04 miliona, u 1929. godini 29.13 miliona a u 1930. 
godini samo još 25.04 miliona; to je dakle analogna slika zbiru 
bilanse, a razlog leži, kao što smo to već i spomenuli, u sma
njenju volumena proizvodnje. Sem toga može „Ikarus” da po
država velike iznose još i za finansiranje dužnika, koji krajem
1930. iznose 4.46 miliona, a to opet ne može biti niko drugi nego 
država.

U računu gubitka i dobitka primećujemo znatno sma
njenje troškova od 9.5 miliona ma 7.80 miliona, kao posledica 
smanjenja volumena poslova. Kao druga, neizbežna posledica, 
iskazana je i manja čista dobit, za skoro 100 hiljada, a iznosi 
518 hiljada dinara.

U upravi „Ikarusa” nalaze se g. g.: Dr. Gedeon Dun- 
đerski, pretsednik; Dr. Jovan Latinčić, Milan Francuski, Milan 
Uzelac, Doka Ćurčin, Dr. Dušan Dunđerski, Lazar Dunđer- 
ski; a u Nadzornom odboru: Sava Janković, Lazar Prodanović 
i Alojz Urban.

ТВОРИИЦА ЗА ПАМУЧНУ ИНДУСТРИЈУ Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Југословенски кондерн велике текстилне куће Херман 
Полак Синови развија се веома повољно. Творница за па- 
мучну индустрију д. д. у Загребу непрестано се проширује 
и на путу je да се развије у једну од наших највећих тек- 
стилних творница. A и Домаћа творница рубља д. д. у За- 
гребу постављена je на здраве темеље.

Готово сваке године творница за памучну индустрију 
изводи знатне инвестиције. Из позиције „инвестиције“ у би- 
лавсу не види се тачно колико износе »нвестиције поједине 
године јер се у исто време врше и знатни отписи. У 1929 
години инвестиције показују пораст од 3 милиона динара, 
Оне су у ствари биле много веће јер треба узети у обзир и 
ставку отписа. У биланси за прошлу годину инвестиције су 
биланцираие ca 4Q0 хиљада динара мање него 1929 године. 
Међутим и прошле године изведене су знатне инвестиције 
које су биле мање него што je износио отпис.

И ове су године вршене инвестиције. И то у већем 
обиму него последње 2—3 године. Знатно je проширена ткач- 
ница a тако исто и белаоница. Ткачница творниде за памучну 
индустрију једна je од највећих у нашој држави. A исто то 
важи и за белаоницу. Подузеће још нема тискарну као ни 
оредионицу. Гледе предионица постоји намера да се у из> 
весном року подигне. Гледе ткскарне за сада се не мисли 
на њен уређај, будући да je конкуренција међу постојећим 
тискарама тако јака да посао не изгледа рентанбилан.

Ткачница творнице за памучну индустрију спада међу 
наше најмодерније. Разбоји којк се монтирају нису из упо- 
требе избачени стројеви чешкословачких или пољских ткач- 
ница, него сасвим иови. У најновије време монтирају се ауто- 
матски разбоји. Док »a досадашње разбоје на 1—2 строја 
долази no један радник, код аутоматских један радник може 
послужити 8 до 16 разбоја. Услед монтирања модерних стро- 
јева подузеће je у стању да ради са мање радника услед 
чега су његови продукциоии трошкови много нижи него 
код творнида које раде са старим стројевима.

Док се je радило о томе да се у што већој мери ели- 
минира страни продукат, захваљујући високој увозној цари- 
ни, могло je код нас да просперира свако текстилно поду- 
зеће na и оно које je радило са скроз старим машинама. 
Данас je ситуација сасвим друга. Поједине гране наше тек- 
стилне индуетрије већ су се тако развиле да могу да покрију 
сву домаћу потребу. Услед тога опажа се све то већа кон- 
куренција између појединих наших творница. За многе ар- 
тикле иноземство није више конкурент кего друге домаће 
творнице.
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У oeoj конкуренцији победиће око подузеће, које je фи- 
нансијски добро фундирано и које има такав уређај да може 
јевтиније продуцирати. Творнице са старим стројевима као и 
оне слабије фундиране мораће се редуцирати ако не и обу- 
ставити свој погон. Крајеви који су раиије били познати као 
индустријски центри могли би лако изгубити тај положај ако 
и даље раде са старим стројевима.

Биланса твориице за памучну индустрију за последње 
три године овако изгледа :

Актива 1928 1829 193©
у хиљадама динара

Благајна 34, 44 50
Менице 67 — —
Роба и дужници 15.445 22519 23.843
Ефекти 133 146 164
Инвестиције 42.654 45.573 45.139
Сировине 1.140 1.780 1.353
Г убитак 272 191 —
Пасива
Дионичка главница 5.000 5.000 5.0q0
Вјеровници 51.562 63.256 61.466

Акцепти
Добитак
Укупно

3.148 3.915
169

70.79159.747 68.256
ГТодузеће je први пут исказало чисти добитак. У би- 

ланци je изказан добитак од 169 хиљада динара. Чисти доби- 
так износи међутим 361 хиљада динара. Ha пренос губитка 
ранијих година отписано je 101 хиљада. Сада кад je губи- 
так ранијих година отписан и кад je остао добитак од 169 
хиљада подузеће je у могућности да већ идуће године при- 
ступи и исплати одговарајуће дивиденде.

У погледу на поједине позиције билансе нема се мно- 
го .ш та приметити што није било раније речено. Остаје и да- 
ље диспаритет између влаетитих срететава и инвестиција, 
Услед тога девет десетина биланце отпада на повериоце. 
Будући да се овде ради о једној афилијацији прилично je 
свеједно да ли подузеће има главницу од 5 или 25 милиона 
динара a повериоце од 60 или 40 милиона динара. Једио као 
и друго иде из истог џепа.

Творница за памучну индустрију у последње време 
прелази и на фабрикацију бољих врсти текстила. Данас се 
тамо у знатној мери прерађује уметна свила, најфиније вр- 
сте платна, нарочито за рубље.

Тторнжца за памучну индустрмју д* д„, Загреб
Рачун жзравнања иа дан 31, децежбра 1930» годжне

Актава ЕЕаеива

Динара Динара
Благајна 50,729'63 Дионичка главнида 5,000,000-—
Робне залихе и дужницк 23,843,684-60 Вјеровници 61,466.440*98
Вриједноснз папири 164,063-50 Акцепти 3,915.917-19
Рачун и н в е с т и ц и ја 45,139.683-23 Пренос губитка 1929. 191,971 89
Залиха сировина 1,353.989 — Добитак 1930. 361.763-68 169.791-79

Укупно 70,552.149*96 Укупно 70s552.149'96

Жажмца je нредмет потрошње у масњ 
Најс|а|и|а — На|с|ај мј а

Више милиона п у т а  дневно употреби се
i  р i  .i i  к a . * nr i i i i i ^ aг  ж иж ица у  нашо] отаџбини. Јолико п у т а  r

загледа потрошач у  к у т и ју  жижица. Ако  

je циљ рекламе очевид ш т о  eehei броја људи, 

оглашавање ! он^а кутије ж иж ица нема згодније при- ©глашавање ! 
лике за рекламу.

Обавештења даје и огласе уговара

Ј у г & с ж о ш ^ т е ж ®  д р у ш ж ш ^  ж н ж м ц о  љ д .  

Ш е т г р т д ^ И Ж & ш ж а ш с ж ш  м р е т ш ш а ц  б р .  1 3 ©



„CaBaäs опште ©сигураваЈуће дионвечарско
друштво у Загребу

Актива Рачун мзравнања на дан 31 децембра 1930. године. Пасива

Динара
Дуговање дион. за неуплаћени дио 

главнице 2,000,000“—
Благајничка готовина 405.667*91
Уложена готовива код нов. завода 7,588.972*14
Вриједносни папири 18,963.246*50
Хиаотекарни зајмови ■ 40.000' —
Салда друштвених подружница и 
заступства 3,847.75141

Разни дужници 1,518,738*43
Некретнине 4,354.878*40
Дуговање реосигуравача :

а) no контокорентном саобраћају 1,125.910'83
б) no рачуну полога 1,176,281*29

Укупно 41,021.446*91

■ ДиНара
Дионичка главница 10,000.000“—
Главничка причува 1,054.260*02
Порезна причува 325.000*—-
Причува за геч, разл, ефеката 314.983‘58
Прем. прич. (no одб. удјела реосиг.) 5,976,047*26 
Прич. за неријешене штете (no одб, 

удјела реосиг.) 4,744,573*26
Салда подр, и друштв. заступстеа 1,102.011*64
Разни вјеровници 5,468.625*44
Потраживање реосигуравача :

а) no контокорентном саобраћају 1,657.355*65
б) no рачуиу полога 7,150,631*85

Добитак:
а) пренос из прошле године 138,068*58
б) из текуће пословне године______ 3,089.889‘63

Укупно 41,021.446*91

Губитак Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. године. Добитак

Динара
Пренос причува из прошле године :
Главничка нричува
Порезна причува
Причува за теч, разлике ефеката
Преи. причуве no одб, удјела реос.:

а) у грани ,,пожар и стакло“
б) у грани „провална крађа“
в) у грани „транспорт"
г) у грани „незгоде и зак. дуж, јам.“ 

Причуве за неријешене штете no
одбитку удјела реосигуравача:.

а) у грани „пожар и стакло“
б) у грани „провална крађа“
в) у грани „транспорт“
г) у грани „незгоде и зак. дуж. јам,“ 

Премијз са дажбииама одбивши
сторна и удео реосигурача:

1,054,
325,
292,

4,380.
509,

5,
758.

2,109,
166,
287.

2,046.

У
У

грани „пожар и стакло3_ ,грани „провална крађа 
у грани „туча“ 
у грани „?ранспорт“ 
у грани „незгоде и зак. дуж. јам.“ 

Прихода од уложених главница : 
Камати no тек. рачунима 
Камати на вриједн, папирима 
Камати на хипотек. зајмовима 
Доходак. од некретеина 
Разни приходи :
Биљеговина, ватрог, и прист, полица 
Ефект. добитак na течају ефеката 
Књижни добитак на течају ефеката 
Добитак на течају девиза и валута

11,836,
1,156.

470,
420

1,807.

362.
1,204.

4.
201.

2,516.
16,
21.
87,

,260*02
.000 *—

987*13

760’ 16 
,186-80 
809-75 
648*06

,126-10
,629*89
844*25
321*95

,880*43
,245*41
,533*22
296*86
,195*66

,546-64
889-62
000 “ —

,447*95

748*56 
,539*-— 
996*45 
,022*02

Укупно 32.042.915*93

Дииара
Штете исплаћене (укључиво трошкове 

извиђаја no одбитку реосигурача:)
у грани „пожар и стакло 
у грани „провална крађа“ 
у грани „туча" 
у грани „транспорт“ 
у грани „незгоде и зак. дуж, јам.,! 

Управни трошкови :
Општи тек. трошк. и исплаћене пров, 

no одбитку удјела реосигуравача 
Порези
Пристојбе, ватрог. и биљеговина 
Отписи и друш издаци :
Неутјериве тражбине 
Причуве на концу пословне године 

.no одбитку удјела реосигуравача: 
Премијсхе причуве :
а) у грани „пожар и стакло“
б) у грани „провална крађа“
в) у грани „транспорт“
у грани „незгоде и зак, дуж, јам.“ 

Причуве за неријешене штете : 
а| у грани „пожар и стакло“
б) у грани „провална крађа"
в) у грани „транспорт“
г) у грани „незгоде и зак, дуж. јам.“ 

Главничка причува
Порезна причува
Причува за течајне разл. ефеката 
Добитак

4,961.100*56
138.869*30
260.142*83
119.746*60
517.976-04

8,436.085*94
1,604.523*91

440.818*77

58.898*13

4,576.897-54
524.269*82

8.649*25
866.230*65

2,185.276*66 
201.511*95 
312.147*— 

2,045.637*65 
1,054,260*02 

325.000*— 
314.983*58 

3,089,889'63

Укуиво 32,042.915*93

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај:
Јадранска пловидба д. д. — Сушак 
Раљска фабрика цемента д. д. у Београду 
,,Исис” д. д. за индустрију и промет дрог a и к-емикали]а Боград—Загреб—Љубљана 
„Хромос” д. д. југослов. творница хемичких производа — Загреб 
Jaro-Jadransko brodogradilište a. d. — Beograd

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д. — СУШАК.

Јадранска Пловидба lje једино од наших водећих па- 
робродарских друштава које je и за годину 1930. испла- 
тило исту дивиденду као и за 1929. годину.

Ситуација Јадранске Пловидбе битно се разликује 
од оне осталих наших водећих паробродарских друштава. 
Док je код Југословенског Лојда тежиште рада у елобод- 
ној пловидби a код Дубровачке Пловидбе, слободна пловидба 
далеко важнија од обалне, код Јадранске Пловидбе тежиште 
ргда лежц у обалној пловидби. A просперитет обалне пло- 
видбе био je лрошле године сасвим други него што je то 
случа(ј код слободне. У слободној пловидби влада једна не- 
запамћена криза. Милиони тона бродског простора леже не- 
искоришћени у лукама читавога света. A они пароброди 
ксји још подржавају пловидбу, тешко вежу крај са крајем. 
У читавом свету прошла година за паробродарство била je 
веома лоша. Чак и за велике редовне линије. Теретни про- 
мет не само што je био мањи него других година него су и 
подвозни ставови били нижи. A и путнички промет je под- 
бацио. Опадање емиграције смањило je и број путника ни- 
жих класа. A и већим класама њихов je број мањи,

Јадранска je пловидба у том срећном положају да 
се ње прилике светског паробродарства веома мало тичу. 
У слободној пловидби она нема ангажираБОг ни једног је- 
диног пароброда. У линијској пловидби ван наше границе 
подржава линије до АлбанШје и Грчке до Солуна. Te су ли- 
није додуше пасивне. Али оне на општи успех пословања 
Јадранске Пловидбе немају већег утицаја.

До пре кратко време линију између наших и грчких 
лука подржавала су сва три наша паробродарска друштва. 
Дубровачка Пловидба подржава данас линију само до Алек- 
сандрије и Смирне и то доста нередовито док се je Оцеанија 
пригодом добивања субвенције sa линију до Барцелоне мо- 
рала одрећи солунске линије.

Како смо 'већ нагласили Јадранека Пловидба подржава 
у главном обалну промет уздуж наше обале. Она je у том 
погледу наше највеће паробродарско друштво. Број паро- 
брода које она има запослено у обалној пловидби неколико 
je пута већи од броја пароброда које у обалној пловидби 
упослују Дубровачка Пловидба и Бока.

Али су деловали други моменти. Погоршање општих 
привредних прилика у нашој држави деловало je и на обим 
измене добара и на нашем Приморју. Пренос робе паробро- 
д м а  наше обалне пловидбе био je прошле године мањи него 
раније. Поред смањења волумена послова, уопште на превоз 
паробродима обалне пловидбе деловала je и чињеница што 
се у све то већој мери развија промет моторним лађама који 
вуче на себе знатан део локалног промета робом. Па чак и 
путничког.

Стагнација у промету странаца наравно да je иепо- 
вољно деловала и на путнички промет. Привредна депресија 
код нас и у земљама централне Европе осећа се и на про- 
мету странаца на нашем Приморју. A no томе и на посло- 
вању наше обалне плоеидбе.

Јадранска Пловидба, према обавезама уговора о суб- 
венцијји приступила je дотеривању пловног парка. Ове су 
године стављена у промет три нова обална пароброда. „Пре-' 
столонаследник Петар“ je наш највећи и најлепши пароброд 
обалне пловидбе. A „Раб“ и „Бакар“ су водећи пароброди за 
локални обални промет. Изградња тих трију пароброда мо- 
рала je коштати неколико десетина милиона динара. По- 
датке о томе видећемо тек у билансу за ову годину, будући 
да су пароброди преузети тек у пролећу ове године.

Биланца за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива

1927 1928 1929 1930
У хиљадама динара

Бродови 10.892 11.777 11.667 11.650
Некретнине 238 238 238 238
Мобилир 95 105 5 ------
Роба 156 216 225 239
Ефекти 142 142 205 213
Дужници 2.956 4.483 5.340 4.913
Г убитак 1.205 701 ------- —

Пасива
Главница 12.000 12.000 12.000 12.000
Фонд амортизације 2.469 2.888 3.137 3.577
Фонд осигурања 848 992 1.088 1.235
Курсдиференција проданих

пароброда 435 495 _ _
Резерва ------ 36 36
Добитак — ------ 333 326

Бродови су исказани са истим износом. Тек идуће го- 
дине промена he бити знатна. Дужници износе око 5 мили- 
она златних динара. To je у првом реду заостала субвен- 
ција. Кад би ти била исплаћена друштво би могло да под- 
мири рачуне за три нова пароброда као и да уреди пароброд 
„Југославију“ a да не апелира на банкарски кредит. Интере- 
сантно je у биланци Јадранске Пловидбе, да нема ставке 
„повериоци“ . To значи, да се финанцира влаетитим срет- 
ствима.

Добит je прошле године за 10 хиљада златних динарз 
мања него 1929 године. Ове године ситуација je у толико 
неповољнија што je промет странаца знатно подбацио.

Биланца je исказана у предратним златним динарима. 
Биланца за 1931 годину имала би се no томе изказати у но- 
вим златним динарима. Онда бк деоничка главница била из- 
казана са 120 милиона динара.
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РАЉСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА Д. Д. У БЕОГРАДУ.*)

Извештај управног одбора Раљске фабрике цемента
a. д. у Београду je веома кратак и прегнантан, због чега 
га и цитирамо:

„Прошла пословна година стајала je у знаху општег 
опадања грађевинске коњунктуре, што je имало за после- 
дицу, да je наша продаја заостала, a и цене су такође пока- 
зале тенденцију опадања.

Неповољнији фшгансиски резултат долази великим де- 
лом као последица произвољног поступања Општинске уп- 
pase у Раљи, која хоће да на много година унатраг напла- 
ћује мерину на онај цемент, који ско  отпремили шелезни*_ 
цом, na je чак и забране стављала, a  ово тражење je и Ka- 
сациони суд огласио као иезаконито.

Услед сталног повишавања општинских терета и ради 
сталног непријатељског држања општииске управе у Раљи 
према нашој фабрици, озбиљво намеравамо да обуставимо 
boroH фабрике, да отпустимо све раднике и особље“.

Читајући ове речи, ми смо се запрепастили.
Опште привредне прилике су се у току 1930. године 

знатно погоршале ; тиме су у већој или мањој мери пого- 
ђена и сва индустријска предузећа.

Комунална политика ,је у последњој деценији битно 
измењена. Данас чине општинске управе све могуће напоре 
и међусобно конкуришу, како би привукле и заиитересо- 
вале што већи број индустрија ; оне стављају на располо- 
жење бесплатна земљишта, праве све могуће концесије у 
погледу снабдевања водом, електричном струјом, смањују 
комуналне порезе и дације и т. д., јер су свесне, да се поди- 
зањем индустрије повећава и благостање општине.

У томе погледу je раљска општина изузетак —• не 
само у нашој земљи, него на читавом свету. Она изгледа, 
још увек не може да схвати, да се налазимо у 1931. години,

Управљачи Раљске фабрике цемента познати су као 
озбиљни људи — na ако су они принуђени, да у своме го- 
дишњем извештајју употребљавају онолико тешке речи, онда 
je то доказ, да морају бити прилике у којима живе, стварно 
несношљиве.

Заинтересовали смо се о узроцима „оваквог ‘неприја- 
тељског држања“ општинске управе у Раљи и сазнали, да 
потичу из погрешног разумевања права убирања дација. По 
среди je општинска мерина. Пречански крајеви ie уопште не 
познају; уведена je у предратној Србији законом од 31. ја- 
нуара 1896. године,. a у намери, да заштити народ од непо- 
штених шпекуланата са лажном мером (у народу je у то 
доба било врло мало вага) и да би одомаћио метарски си- 
стем. Taj закон предвиђа, да сва роба продата у границама 
општине, у износу од преко 25 кгр. односно 25 метара, мора 
бити измерена на општинској ваги, о чему су мерачи дужни 
издати писмену потврду. Али je важно напомен.ути, да je у 
члану 7. тог закона нарочито предвиђено, да роба, која се 
предаје железници иа возидбу не подлежи обавези мерења 
ни плаћања општинске мерине. Тако je било пре 35 година. 
У међувремену су се прилике промениле, качин трговања са- 
свим 'је измењен, метарски систем одомаћен, a сем тога до- 
нешен je био и Закон о мерилима, која су жигосана и према 
којем je контрола мере обезбеђена. Сви разлози због којих 
je био донесен закон о мерини тиме су отпали и већина on- 
штина престала да их наплаћује.

За раљску општину je то и даиас леп извор прихода. 
Фабрика цемента ту мерину и редовно плаћа за цемент про- 
дат у Раљи. Противу тога нико се не буни.

Међутим општински се одбор сетио да би могао на-

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања“ од 30. августа 1930. год. број 35, 
страна 566 a за 1928. годину у 26, броју од 3. августа 1929. 
године, страна 426,

ј плаћивати и мерину на вагонску робу, која се иродаје ван 
Раље и самовољно одлучио, да мора фабрика да плати за 
последње године (1927., 1928. и 1929.) 560 хиљада динара 
на име мерине (a на основу једне протквправне одлуке epe- 
ског начелника из 1925. године) ; пошто се je фабрика бу- 
нила, општина ije у скраћеном поступку издејствовала за- 
брану и' запечатила фабрику — због чега je Раљска фабрика 
цемента била принуђена, да за осам дана обустави погои. 
Она се жалила Касационом суду који je забрану поништио. 
Жалила се je и општина и због свих тих трошкова иовећао 
се ивнос, који je у питању већ и на .800 хиљада динара.

Општина je остала тврдоглава. У почетку авг.уста
1930. године приступила je новом начину обезбеђења ме- 
рине, за коју нема правни осиов, и то на тај начин, да je 
усмено саопштила претставиику фабркке, да je дужна за 
сваки вагон цемента да полаже 100 динара, 'иначе да he on- 
штина издати шефу станице налог, да обустави експедо- 
вање цемента, док се мерина не плати. Кад je о томе затра- 
жено писмено решење, одговорено je, да општина не жели 
да изда писмено решење о томе. Правна страна савршено je 
јасна, јер je у поменутом закону о мерини (члан 7.) јасно 
прописано, да се мерина за робу, предату железници на во- 
зидбу не жоже наплаћивати. A кад je Министар трговиие 
крајем августа 1930. године, на жалбу индустријске коморе, 
објавио циркуларну иоту, упозоравајући, да се општине 
имају строго придржавати члана 7. закон о мерини из 1896. 
године, раљска општина ипак тражи, да наплати за.раније 
време тражени изнсс.

Потпуно je јасно, да општина у томе неће моћи ve
nera, a то не сме ни бити да се тиме не би створио један 
преседан. У нашој држави има једанаест фабрика цемента 
и једина би Раљска фабрика имала да плаћа мерину на овај 
начин. To би била очигледна неправда, која би онемогућа- 
вала пословање, већ и у односу пре.ма другим фабрикама.

Спор још није ликвидиран и због тога je разумљиво 
да то стање неизвесности, у коме се налази Раљска фа- 
брика, мора у осетљивој мери да утиче на рад предузећа, 
због чега смо и цео тајј случај мало детаљније изнели.

Раљска фабрика запослује 150 до 200 радника, испла- 
ћује на име надница око 400 до 500 хиљада динара месечно, 
које се троше у општини. Изгледа, да општвна није свесна 
свих користи, које од фабрике има. To ће тек осетити, кад 
je буде присилила, да обустави иогон и отпусти раднике. A

Ì* управа je чврсто одлучена, у  случају да се односи са оп- 
штином не промене, да затвори фабрику. Она то може сва- 
ког дана да учини, јер je уеко везана са концерном Беочин- 
ске фабрике цемента, која би v томе случају —■ из нужде — 
преузела њезине обавезе. Ми се надамо v интересу наше 
привреде, да до тога неће морати доћи.

Ми смо напоменули, да je Раљска Љабрика уско по- 
везана са Беочинском фабриком цемента. To важи само у 
погледу главнице и управе док je у питањима производње, 
продаје и цена Раљска фабрика потпуно самостална. Про~ 
изводи натур шортланд цемент, који пласира у своме при- 
родном реону, унутрашњости Србкје, тако да не конкурише 
Беочину, који у издашној мери извози. Код пуног искори- 
шћења, годишњи капацитет достиже и 4000 вагона, док je 
прОшле године, у главноме због сметња општинске управе, 
произвела свега 2500 вагона. Раш олаж е моторном снагом 
од преко 500 к. с. .

По својој структури, предузеће je здраво фундирано. 
To потврђује упоређење главних билансних позициј ;:

Рачун изравнања:
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара 
Фабрика и намештај 7.367 7.534 8.111 8.966
Залихе и материјал 2.833 1.742 1.937 2.264



Готовина 51 8 10 66
Дужници 3.409 2.205 1.606 660
Сопствене хартије од

вредности 24 26 51 78
Полаг хартија од

вредности 126 110 110 110
1'убитак 654 ------ -----

Паснва
Главница 4.000 4.000 4.000 4.000
Резерве за смањење

вредности 1.341 1.793 2.280 2.758
Резервни фокд 104 104 ‘ 119 150
Повериоци 8.553 4.779 4.150 4.497
Разна пасива 339 511 682 365
Добит 327 484 264
Збир билаксе 14,465 11.625 11,826 12.146

Рачуи губитка и добигка. .
Расходи 1927. г. 1928. г. 1930. г.

Плате и трошкови 749 792 921
Порез и дажбине 57 104 320
Камате 1.046 970 654
Резерва за смањење

вредности 200 452 358
Губитак на потраживањима 53 11 1
Добит ------ 327 264
Пренос губитка из ран. год. 926 654

Приходи
Од фабрикације 2.378 3.711 2.454
Разни приходи ------ 15
Пренос добитка ------ ------ 51
Губитак 653 ------ - •------
Бруто добит 3.031 3.311 2.520

Главница >је са 4 милиона остала непромењена, a за--
једно са фондовима и чистом добити, сопствена сретстеа
износе крајем 1930. године 7.17 мидмона динара, од чега
2.76 милиона фонд амортизације.

Повериоци су исказани са 4.5 милиона динара; према
1929. години мало су порасли, a ипак можемо констатовати 
да су поеледњих три године остали скоро непромењени. Ии- 
тересантно je упоређење -повериоца за 1927. годину, у којој 
js ова позиција износила 8.55 милиона. Већ у 1928. години 
бидимо . смањење туђих сретстава за скоро 4 милио-на. To 
je у вези са делим-ичним смањењем волумена производње, 
(саобразно привредним приликама), али истовремено и због 
рационализације и реорганизације фабрике, што je процес 
произеодње знатно појефтинило. Укупна сретства изкосе 
крајем 1930. године 12 милиона динара који су. распоре- 
ђени на следећи начки: 8.96 милиона je билансна вредност 
фабрике и намештаја; у току последњих четири годике њи- 
хова je вредиост порасла за 1.6 милиона динара, и то упр- 
кос лриличних амортизационих отписа. Значи дакле, да се 
СЕаке године праве .нове инвестиције, којима се предузеће 
модернизира. Ако од ове позиције одбијемо фонд аморти- 
зацигје, оида добијемо билансну вредност постројења од 6.21 
милиона којој одговарају сопствева сретства од око 4.2 ми- 
лиона динара — из овога резултира, да je некако 1L инве- 
стиција извршена туђим сретствима. Такав однос није не- 
повољан; упркос томе ми бисмо пледирали за повишење 
главкице, ако не бисмо претпостављали, да су главни ак« 
ционари и повериоци идентични. To je у случају Раљске фа- 
брике веома важно,

Залихе и материјал су последње три године у пора- 
сту, a крајем 1930. године исказни су са 2.26 милиона ди- 
нара. Због пораста ове позиције je и производња смањена 
од 4000 на 2500 вагона, a ми смо подвукли, да разлози томе * 
не леже толико у кочењу грађевинске делатности као у 
сметњама и неизвесности учињених од стране општинске 
управе.

Занимљиво je  такођер кретање позиције „дужници“ ; 
они су од 1927. године, кад су износили 3.41 милион, сма- 
њени до краја 1930. године на свега 660 хиљада динара. 
To je врло повољан знак и доказује, да предузеће скоро и 
нема дужника. Промењени су услови плаћања, роба се више 
не кредитира, и ако je у данашњим приликама једно преду- 
зеће у стању да принуди муштерије да усвоји овакве кон- 
дкције плаћања, онда мора роба бити стварно првокласна 
и ван конкуренције.

Од чисте добити постигнуте у 1930. години, a у из- 
иосу од 265 хиљада динара, упторебљено je 20 хиљада на 
име тантијеме, 160 хиљада као 4%  дивиденда акционарима,
19 хиљада резервном фонду, који тиме достиже 180 хиљада 
динара, фонду за смањење вредности 41 хиљада (достиже
2.8 лгилиона), a остатак од 13 хиљада пренет je на нови 
рачун.

У управи Раљске фабрике цемента се налазе: Милош 
Савчић, претседник, Др. Фердинанд Баумгартен, Јулије Јон, 
Др. Boja јањић, Др. Влада Марковић, пок. Игњат Розеч- 
берг, јаков Русо, проф. инж. Душан Томић, пок. инж. Ми- 
ливоје Павловић. У Надзорном одбору су: Александар Ун- 
гар, Пера Блашковић, Др. Цветко Грегорић, Влада Ми- 
шковић.

^ИСИС“ Д, Д. 3Ä ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ДРОГА и 
КЕМИКАЛИЈА БЕОГРАД—ЗАГРЕБ—ЉУБЉАНА.

У извештају за 1930. годину управа констатира, да 
прилике под којима се развијао рад подузећа ни у про- 
шлој години нису кренуле на боље. Тако je на страни и 
тако je и код нас. Погоршање привредних прилика, у првом 
реду смањење куповне сиаге, почело се осећати и у бранши 
медикамената и хемикалија. Лекари се опште туже да им ее 
свет данас све мање обраћа за лекарску помоћ. Нарочито 
на селу где je куповна снага на1јвише пала. A кад свет иде 
мање лекару, мањи je и потрошак медикамената осим на- 
равно шпуларних лекова при којима се најмање заслужује. 
Потрошња медикамената и хемикалија у најновије време 
зкатно опада. Дотично скупље врсте замењују се јефти- 
иијима.

Ово je био један од најважнијих фактора о којему je 
управа „Исиса“ у прошлој години водила рачуна. Да се 
пословање заврши са успехом требало je с једне стране ог- 
раничити дабаве a са друге проширити круг пословних ири- 
јатеља. Доследно томе принципу настојало се je добављати 
квалитативно најбоља роба у коју сврху су пословни одно- 
шаји нарочито у погледу набавке знатно проширени.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 7 31 99 23
Ефекти 53 53 56 47
Дужници 9.849 12.258 13.221 12.912
Роба 15.345 12.994 12.585 9.893
Иепокретностн 3.342 3.268 3.010 1.238
Инвентар 234 195 165 119
Губитак 3.315 390 -----

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва 3.700 386 388 407
Народна банка 2.000 2.000 2.000 _ _
Повериоци 21.283 21.650 20.447 17.827
Редиоконтир. мении.е ----- 378 432
Добитак ------ 365 476
Укупна биланса 29.441 29.192 29.140 24.324

Залиха робе смањена je за 2.6 милиона динара. Де- 
лом ради општег појефтињења робе na и медикамента и хе- 
микалија a делом ради редукције залиха на најпотреб- 
нију меру.



Дужници су редуцирани за 306 хиљада динара ма да 
се je, како спомиње извештај, круг муштерија проширио. 
Како подузеће код промптног плаћања даје знатан рабаг, 
један део комитената све то више прелази на промптно пла- 
ћање. Нелокретности су се смањиле за 1 милион 735 хиљада 
динара. Кућа коју je „Исис“ имао у Београду налази се 
управо на месту где има да буде земунски мост. Услед тога 
та зграда била je прошле године експроприрана што je де- 
ловало на смањење позиције непокретности. Оне су данас 
билансиране за 1 и четврт милиона динара. A вреде знатно 
више. У рачуну губитка и добитка видимо да je приход од 
некретнина 180 хиљада динара. Кад узмемо у обзир просто- 
рије које држи сам „Исис‘- за своје потребе видимо већ и 
из кирије да зграде вреде много више него што je то иска- 
зано у билансу. To je и једна јача резерва подузећа. Није 
то наиме фабрика коју je тешко продати, него велика зграда 
у дентру вароши у којој се je неколико година налазила за- 

'гребачка берза. Према томе нема опасности да би зграда 
могла изгубити на вредности.

Повериоци су редуцирани за 4.6 милиона динара. До 
тог снижења je дошло делом ради снижења залихе робе и 
дужника a делом и ради продаје непокретности у Београду. 
Снижење повериоца за скоро 5 милиона динара имаће по- 
вољно делоеање и на камате. Издатак на каматима биће 
много мањи јер подузеће сада треба мање банкарских 
кредита.

Ранијих година исказана je Народна банка посебно 
као поверилац са 2 милиона динара. T or износа у биланси 
sa прошлу годину нема. Међутим изгледа да подузеће и 
даље ужива код Народне банке већи кредит јер се у изве- 
штају спомиње да их je Народна банка и прошле годин§ 
помагала кредитом.

Чисти je добитак изказан са 476 хиљада динара или 
са 100 хиљада динара више него године 1929. Консолида- 
ција подузећа које je npe 3— 4 године било у извесној кризи 
изгледа да je потпуно. За прошлу годину подељена je ди- 
виденда од 7 од сто према 6 од сто у години 1929.

У извештају се констатира да су филијале у Бео- 
граду и Љубљани получиле сразмерно евом капацитету до- 
бре резултате и да напредак у њиховом развоју даје оп- 
равдане наде за даљне успехе.

„Исис“ je и досада било наше највеће подузеће за 
-промет медикамената и хемикалија. Оно ће no свој прилици 
то остати и даље. јер њему je успело да окупи -око себе 
претежни део интересената у првом реду апотеке. Оно je у 
прво време и било тако замишљено да he акције бити дело.м 
у рукама апотекара. Међутим стицањем прилика ствар je 
ишла другим tokom . Али je остао уски контакт са апоте- 
карским сталежом a то je за једно подузеће те струке зна- 
тан капитал,

„XPOMOC“ Д.Д. ЈУГОСЛ. ТВОРНИЦА ХЕМИЧКИХ 
ПРОИЗВОДА — ЗАГРЕБ

Централа je у Загребу док je сама творница у Само- 
бору недалеко од Загреба, где je раније била и централа. 
Развитком подузећа увидело се je да комердијална дирек- 
ција ипак мора бити у једном већем центру. У Београду по- 
стоји филијала a складишта у Љубљани, Сарајеву, Осијеку 
и Новом Саду.

Подузеће (je основано 1922 године. Деоничка главница 
износила je најпре 250.000 круна дотично 62.500 динара. Го- 
дине 1926 главница je повишена на пола милиона динара. A 
у току прошле године на 1 и no милион динара. Како видимо 
подузеће показује константан напредак.

„Хромос“ je у претежном делу немачко подузеће. Оно 
то и не крије. Претседник je подузећа у Лајпцигу. I „Хромос“ 
je могао да у управни одбор изабере неколико југословен- 
ских поданика. По могућности тешких националиста или 
пропалих политичара и издавати се као једно национално

или бар национализирано подузеће. Међутим оно je ипак 
хтело да наступи у правом светлу.

Хромос je  подузеће у пувом реду за израду боја. Ми 
имамо већ неколико творница. Неке су већих димензија и 
управо у најновије време показују теиденцију експанзије. 
Ну „Хромос“ je подузеће. посебне врсте. Оно израђује боје 
за штампу. Таквих творница већ имамо мање. једну мању 
у Сплиту која може да покрива само део потребе. Консу,м 
боја за штампу расте из године у годину. Ранија смо уво- 
зили знатне количине. Сада знатан део потребе покрива 
творница у Самобору. Овако je 50 наших људи дошло до по- 
сла. A временом лако да један концерн наших тискара n m  
неко трећи ту творницу прекупи. Или барем суделује у ве- 
ћој мери.

Поред фабрикације боја за штампу подузеће се бавк 
уређајем комплетиих тискара, књиговезиица v  сличног. Оно 
има за Југославију генерално заступништво познате немачке 
фирме 1. G. Scheiter u. Giesecke.

Оно за сада y пувом реду ту наступа као трговац 
дотично агент. Али делимично већ прелази и на фабрикацију. 
Тако у својој творници у Самобору приступило je израђи- 
вању дрвених сандука (регала) за слова.

Подузеће се веома лепо развија. To најбоље показује 
биланса за последње 4 године.

Актива
1927 1928 1929 1930

У хиљадама динара
Благајна 2 33 74 30
Банке 32 174 32 12
Дужници 3.755 7.614 11.256 12.722
Роба 2.623 2.123 2.068 5.751
Инвентар 46 136 125 153
Стројеви 870 783 705 670
Творничка зграда 600 688 619 576
Пренос губитка 74 54 37 —

Пасива
Главница 500 500 500 1.500
Веровници 7.490 11.202 14.446 18.304
Добитак 19 17 60 198
Укупна биланца 8.010 11.719 15.006 20.002

Инвестиције нису знатне. Услед иитензивног отписи-
вања оне су данас исказане са мањим износом него npe 4 
године. To значи да нових већих инвестиција које би биле 
веће од отписа није било. Инвестиције скупа са инвента- 
ром не износе толико колико главница. Ilo томе ш дузеће има 
здраве темеље. Поготову од када je прошле године главница 
повишена од пола на један и no милион динара.

Залиха робе износи 5.8 милиона према 2.1 милиона 
1929 године. Наравно под „залихе“ не смемо узети само 
вла-стите фабрикате него и један део робе коју повлачи из 
Немачке. „Хромос“ je поред фабриканта и трговац, који има 
поред туђих и сопствене производе.

Дужници износе 12.7 милиона или готово две трећине. 
Штампаријама се мора давати материјал и на дуже рокове. 
A исто тако уређај штампарија мора се много пута дати на 
рок који износи и пар година.

Подузеће наравно ради у првом реду са туђим ка- 
питалом. Повериоци износе 18.3 милиона према 1.5 милионг. 
властитих сретстава. Међутим међу повериоцима изгледа да 
je у првом реду подузеће чија je „Хромос“ филијала, дотич- 
не немачке твронице које у Југославији заступа. Да се ту не 
ради о банкарском кредиту показује чињеница да je у ак- 
тиви константно изказано извесно потраживање од банака. 
A чим се не дугује банци нема ни тешких камата.

Пословни успеси бивају све повољнији :
Добитак

1928 1929 1930
Добитак на роби 3.677 3.895 4.456



235
Г  убитак
Трошак 3.361 3.420 3.911
Дубиози 120 252 213
Отписи 178 161 155

Ранијих je година подузеће радило са губитком. Го- 
дине 1927-29, изказан je извесан добитак ну тај je ишао на 
отпис губитка ранијих година. Концем 1929. ситуација je 
била прочишћена и остао je добитак од 23 хиљаде динара. 
У прошлој години чисти добитак износио je 175 хиљада ди- 
нара. Са остатком од 1929 године добива се износ од 198 хи- 
л,ада динара. To би  већ омогућило исплату дивиденде од 10% 
на главницу од 1.5 милиона. Подузеће je no томе прешло 
стадиум изградње и сада je у стању да даје умерену добит.

JARO-JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE a. d. —  BEOGRAD
(Yarrow Adriatic Shipyard «— ,

Pošto je Austro-Ugarska koncentrisala svoja brodogra
dilišta na Rijeci i Trstu, to smo u tome pogledu slabo šta  na- 
sledili. ove što imamo, to je u Splitu, naime „Jug” i „M arijan”. 
Međutim oni nisu udešeni toliko za gradnju novih brodova, ko
liko za popravku manjih, starih lađa.

Da je nama potrebno jedno veliko, moderno i stručno 
vođeno brodogradilište, dovoljno je poznato; dok toga nismo 
imali, bili smo prinuđeni šiljati naše lađe na opravku u' ino- 
stranstvo.

Osnivanjem Jaro-Jadranskog brodogradilišta a. d. u Beo
gradu, sa  velikim i modernim gradilištem u Kraljevici, na našem 
severnom Jadranu, ispunjena je jedna velika praznina i time smo 
se u izdašnoj meri emancipirali od inostranstva. Da je u pre- 
duzeću angažovan pored domaćeg i engleski kapital i drago- 
cena iskustva jednoga od najvećih engleskih brodogradilišta 
(Yarrow, London) je za ocenu preduzeća povoljno i od najveće 
važnosti. Naročito značenje dobila je naša industrija brodo
gradnje novim zakonom o subvenciji morske plovidbe, koji iz
među ostalog predviđa, da se u roku od 10 godina ima sagra
diti 24 nova parobroda za obalnu plovidbu manje tonaže.

Svaki je početak težak. I Jadransko brodogradilište, koje 
je sa radom otpočelo tek u aprilu 1930. godine, moralo je da 
iskusi tu  gorku istinu. Ona je doduše time i računala, uzimajući 
u obzir katastrofalno stanje, u kome se svetska prekomorska 
plovidba nalazi. Kad je preko 40% svetske tonaže nezaposleno, 
onda o konjunkturi brodogradnje ne može biti govora. Naći 
zaposlenje jedan je od najtežih zadataka u ovoj industrij
skoj grani. Uprava Jadranskog brodogradilišta u svome prvom 
izveštaju podvlači, da je blagodareći srećnoj okolnosti, odmah 
u početku društvenog poslovanja zaključila jedan ugovor sa 
našom ratnom mornaricom, prema kome je bila zaposlena preko 
cele godine.

Ali je za dežolatne prilike, koje postoje u brodogradnji, 
karakteristično njezino saopštenje, da u celoj prošloj godini 
nije uspela da pribavi ma ni jedan drugi nov posao. Zbog toga 
je preduzeće bilo zaposleno u mnogo manjem obimu no što se 
to očekivalo.

Os, х naša najnovija industrijska grana prema tome nema 
baš najpovoljnije izglede. Uprava se u svome izveštaju otvoreno 
izjašnjava o potrebi donošenja jednog naročitog zakona o dr
žavnom potpomaganju brodogradilišta. Ističe se da je ova po
treba predviđena još u samom početku rada; a sada ukoliko se 
duže bavi ovom industrijom postaje potreba sve imperativnija. 
Došlo se do zaključka da se bez toga opstanak i rad brodogra
dilišta ne može obezbediti. Zakonom bi se imao uozvoliti uvoz 
bez carina za sav potreban materijal. Dalje se traži uvođenje 
zaštitne carine na sve brodove koji se grade u inostranstvu, a 
naročito za one manje do 2000 tona nosivosti. A sem toga imala 
bi se dati subvencija brodogradilištima.

Uprava konstatuje, da je budućnost i opstanak ovog pre
duzeća tesno vezana za ove mere, zbog čega je i informirala 
merodavne krugove. Podvlači, da može samo hitna akcija sa 
nadležne strane da spase situaciju.

U toku 1930. godine je izvršena potpuna reorganizacija 
preduzeća, koje je već ranije postojalo. Ceo tehnički uređaj i 
mašine dovedene su u ispravno stanje, obnovljene su i komple
tirane. Sem toga je odlučena nabavka novog plovnog doka sa 
kapacitetom od oko 2000 tona, koji treba u najkraće vreme da 
dođe iz inostranstva. -o će biti jedini privatni, moderno sagra
đeni plovni dok na celoj našoj jadranskoj obali i uprava se 
nada, da će pomoću tog doka doći do većeg zaposlenja.

Prvi bilans, za devetomesečni rad u 1930. godini izgleda
ovako:

Račun izravnanja.
Aktiva u dinarima

Gotovina u blagajni i kod banaka 499.378.57 
Zemljište, zgrade i mašine 5,54/.^.3.50
Material 3,751.636.89
Hartije od vrednosti 155.400.—
Dužnici 1,586.656.49
Zajam opštini u Kraljevici 203.619.25
Troškovi osnivanj a 16/ .959.20
Garantije 7,668.500.—

Pasiva
Glavnica 7,452.000,-
Poverioci 4,446.476.94
Polagači garancija 7,668.5uü.—
Čista dobit 13.217.66
Zbir bilanse 19,580.193.90

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Režijski troškovi 1,307.099.66
Kamate i prov. bankama 24.612.50
Otpisi troškova osnivanja 104.972.80
Dobitak 13.217.60

Prihodi
Prihodi od brodo-gradnje 1,412.178.23
Razni prihodi 37.724.39
Zbir rashoda i prihoda 1,449.902.62

Finansijska strana preduzeća je vrlo povoljna. Sva zem
ljišta, zgrade, mašine i sav ostali tehnički uređaj pokriveni su 
vlastititim sretstvima, a čak i najveći deo materijala. Poverioci 
iznose 4.45 miliona dinara; i u ovome slučaju oni su identični 
sa sopstvenicima preduzeća. To su krediti dati u vidu materi
jala od strane engleskih industrijalaca, kao i krediti Jadransko- 
podunavske banke, koja je u velikoj meri angažovana u brodo
gradilištu.

Dužnici iznose krajem godine 1.59 miliona dinara i mi 
pretpostavljamo da će to biti ostatak potraživanja od naše ratne 
mornarice za izvršene porudžbine. Interesantna je i pozicija 
„zajam opštini u Kraljevici” koji iznosi 203 hiljada dinara. To je 
kredit koje je Jadransko brodogradilište dalo opštini Kraljevica 
kao protuusluga za koncesiju, za kanalizacione radove i vo
dovod.

Bruto dobit iznosi 1.45 miliona dinara; od toga otpada 
l  A i  milion dinara na prihode od brodo-gradnje a  37.7 hiljada na 
razne prihode. Po odbitku režijskih troškova u visini od dinara 
1,307.099, dužne kamate i provizije kreditorima od 24.6 hiljada 
dinara i 40% otpisa osnivačkih troškova ostane 13.217 dinara 
kao čista dobit. Uprava napominje, da iskazana dobit ne pret- 
stavlja upravo onu čistu dobit kako je pravila preduzeća pred
viđaju; pošto nije bilo većih prihoda uprava nije bila u mo
gućnosti da izvrši potrebne amortizacije i zbog toga je predlo
žila, da se cela iskazana čista dobit unese u fond za amortiza
ciju društvenih investicija.

Smatramo da je to jedna veoma pravilna i celishodna 
odluka.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Pretsednik: Dr. Milan 
Stojadinović; članovi: H. E. Jaro; Ju. M. Mariner; u t.  Priča; S. 
Karamata; J. Hanau. Nadzorni odbor: M. M. Stefanović; čla
novi: J. Stenjard; Dr. St. Vagner; J. Hlitčijev.



Народна Банка Краљевине Југославн|е
Актнва Рачуи изравиања на дан 28. јуна 1931. гсдине.

Подлога
злато у касака и на страни ------- — -------- - ------------ — 1,540,447,323'78
новчанице у страној монети— — ------------— —-------------- — 3,891.026*45
девизе — — — — — — — — — — — — — — — — *747,183.613" 10

Девизе које не улазе у подлогу— — — — — -------- ---- — —
Кован новад

у никлу --------— — -------- - — ------- — — --------- — —----- -
Демонетизирано сребро — ------- — — — — — — — —
Зајмови 

на менице — ----------— — ------------------ --------------------------  1,252,420,745'55
на хартије од вредности— — — — — — — — — — — ,206,239.682'34

Хархије од вредности -— — —  — — — — — — — — —
Ранији аванси Држави

износ после извршене валоризације — ■— — --------— — 1.852,910.640'52
no одбитку учешКа државног у заради Народне банке — 30,568,242‘46
мање од овога за држ. учешће у трошку око израде новч. — 3,014'983'58

Вредности резервног фонда — — — — — — — — :— —
Вредности банчвних фондова:

за зидање антрпота — ------- — ------------ - — — — — — 3,421.261 *41
за потпомагаше пољопривреде — — ----------- — — — — 434,008*30
за потпомагање пољопривредне књижевности — — — — 325,548*02

Вредности пенсионог фонда —• — — ------------— — — —
Непокретпости б а н ч и н е ------- — — — — — — ---------— 87,505.430'16
Завод за израду новчаница ; ----- — — — — — — — -------  45,085,342'89
Намештај и прибор------- — — ---------— — — — — — —
Оставе на чувању — — — — —■ — — -----------— —- —
Оставе no раз. рач. и кауције — -------------— — — — —
Депо кованог новца------- — —• — — — — —--------------------

Динара

2.291,521.963.33
182.169,889*96

29,148.289*60
33,907.933*94

1.458,660.427-89
27,420.000*—

1.825,357.381*64
90,648.322'5I

4,180.817*73
29,039.733*61

132,590.773-05
2,672.889'—

29,902.193*—
4.277,808.788*41

30,305,300'—

Укуино 10,445,333,703*67

Рачун изравнања на дан 28. јуна 1931. године. Пасива

Г лавница — — ------- — — — —* — — --------------— — —
Новчанице у течају :

сталне д и и а р с к е -------- — — — — — — — — — ■— — 4.414,724,
динарске— — — — — — — -----— — — — — — — 142,202,
динарско-крунске — — — ------— ■— — — — — — — 6,912,

Обавезе no виђењу ;
потраживање Државе — — --------- ----------— -— —- — — 104,842,
жиро-рачуни-------— — — — —  ------ --------------- — ---------  707,833,
разнк рачуни — —- — — — — — —■ — — — —- — — 198,208,

Обавезе са р о к о м ------------ — — — — — — — — ----------------------------
Резервни ф о н д ------- — — ------— — — — — — — —
Фондови банчини :
за зидање антрпога ------------ -------— — — — — — — 3,423,
за потпомагање пољопривреде — — — — ---------- — — 435,
за потпомагање пољопривредне књижевности ■—, — ----- — 323,

Пенсиони фонд банчиног особља — — — — ----------------
Остављачи остава на чувању— — — — — — -------— —
Остављачи остава no разним рачунима и кауције — -------
Мин, Фин. no рач. депо-а кованог новца — — — — — —
Тантијема— — — ----------- — ------— •— — --------
Неисплаћена ранија дивиденда — ------ -----------  — ,— — *— — —
Чист добитак за пренос ■— — — — “ • — “  — — ■— —

300-— 
945 — 
400'—

715-69
128*54
711-24

158*08
267-40
001-92

Динара

180,000.000'-

4,563,839.645'—

1.010,884.555*47
210,817.658-46

97,697.595-38

4,181,427*40 
29,041.332-56 
20,901.193'— 

4.277,808,788-41 
30,305.300'— 

3,251.940*68 
685.533-— 

6«918,734'31
Укупно 10.445,333,703"67



Народна Бамжа Краљевмне Југославије

Губитак Рачун губитка и добитка иа дан 28. јуна 1931. год.

Динара
Укупни трошкови 
Централе и свих филијала :

плате и додатци на скупоћу— — — — --------------- -— ------  10,487.032'86
огрев, осветљење, поштарина» депеше, канделар. материјал, 

оправка зграда, дневнице, прилози, трошкови банчини на
изради новчаница и сви остали трошкови — — — — — 8,583.617'95

Амортизације
од иепокретности зграда централе н филијала, завода за

израду новчаница и од накештаја и прибора — -------—
Сумњива потражквања------- — --------- — — — ■— — — —
Тантијеме

Управном и Надзорном одбору и чинов. no чл, 39. Закона
од 1920 године — — ------------— — — -----------------------

Државно учешће у заради no чл. 39. Зак, од 1920 године 
Чист добитак за акционаре Дин. 20,378 828'31 

Од овога употребљено :
sa уплату главнице — — — — '— — — — — —- — — 13,460.094'—
a преноси се у 1! полгође ове године------- - ■— — —----------  6,918,734’31

19,070.650’81

3,429.198'S1
5,242.172-25

3,251.940'óS 
30,568.242-46

20,378.828-31

Укупно 81,941.033‘32

Рачун губитвд и добитка на дан 28. јуна 1931. год, Добитак

Приход од инхереса на менице
Зарада на интер, no мениц., по одбитку преносног интереса 

Приход од инт. no зајм, на залоге 
Зарада на интересу no залогама, no одбитку прен. интер, 

Приход од интереса no државном зајму од 1 милијарде
интерес no овом. зајму — — — ------------— — — — —

Зарада на разним пословима 
од провизиона, курсне разл,, чуварине, разних интер. и т.д*

Динара

31,853»392’48

7,557.576-68

4,214,305-42

38,315.758*74

Укупно 81,94Г033'32

Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р У П Р A В Н И О Д Б

Д Ј а а ж с а в н « . Д А Ј П Б  З А ч Ј М О В Е
•чг на обвезниц е Ратне штете

Ж sa 7о/о гадшшње камате без шкаквнж другзх трсшкова.

i < a № c i c e x

ч



»M С Ш С«
дшиичарско друштво за индустрију и промет дрога м кемикалија 

Б е о г р а д ^ З а г р е б ^ Љ у б љ а н а  .

Р а ч у н  и з р а в н а њ а  н а  д а н  3 1 .  д е ц е м б р а  1 9 3 0 »  г о д .
Дктива ' ’ Пасива

Динара Динара
Благајна 23,328*71 Дионичка главница

Вриједносни папири 47.474'95 (100.000 дионица à Д. 50"—) 5,000.000-—

Дужници Причувна заклада 407.490-93
a) мјенични 574.702 77 Мировинска заклада 158.122-36
б) остали 12,338.12869 Неисплаћене дивиденде из

Роба 9,983.698-02 пријашњих година 22 .915 '-

Некретнине после 2 /0 отписа 7,238.150-48 Вјеровници 17,827.226-68

Инвентар после отписа 10% 119.230-21 Мјенице у реесконту 432.309-85
Пренос добитка из год, 1929. 2.311-62
Добитак у год. 1930, 474.337-39

Укупно 24,324Л13’83 Укупно 24,324.713"83

Р а ч у н  г у б и т & а  ш  д о б и т к а  на д а н  3 1 .  д е ц е м б р а  1930. год.
Губитак Добитак

Динара Динара
Управни трошкови 7,258,82996 Пренос добитка из год. 1929. 2,311 "62

Порези и таксе 533.267-72 Приход робе 8,345.300"01

Отписи : Приход некретнина 181.825 20

a) од некретнина 36,557 14 Приход вриједносних папира 5,799'—

б) од инвентара 45.245-72

в) дубаозних тражбина 184.686-28

Пренос добитка из год. 1929. 2311-62

Добитак у год. 1930. 474.33739

Укупно 8,535.235 83 Укупно 8,535 235"33

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Т Р Г 0 В А Ч К 0  О Б А В Е Ш Т А ЈН И  З А В О Д  A . Д . : i  н а ј в е ћ а  и з в е ш т а ј н а  о р г а н и з а ц и ј а  h a  с в е т у  

_  п р е б е  _  ј ј  Б Е О Г Р А Д  З А Г Р Б В

. : :  К н е з  М и х а Ј л о в а  3 9 . Б е р и с л а в и ћ е в а  7.1
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Додштан „Народном Благостању**
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Садржај:
Beočinska fabrika cementa a. d. — Beogra d 
Vacuum Oli Company d. d. — Zagreb 
„Славекс” д. д. за шумску индустрију — Загреб 
Градска штедионица — Сплит 
Привредна банка — Шабац

BEOČINSKA FABRIKA CEM ENTA A. D. —  BEOČIN*)

Kad jedna fabrika cementa sa kapacitetom od oko 30.000 
vagona godišnje proizvodnje, kao što je to slučaj kod Beočin- 
ske fabrike cementa, u 1930. godini proizvodi svega 13.000 va
gona, onda je to dokaz, da našoj industriji cementa ne ide do
bro. Na tu smo činjenicu već više puta ukazivali, a u uskoj je 
vezi sa opštom privrednom depresijom. Industrija cementa je 
danas postala glavni element građevinske industrije, koja se 
smatra barometrom privrede: opadanje građevinske delatnosti 
ukazuje na pogoršanje privrednih prilika.

i>em toga postoji u industriji cementa još i drugi speci
jalni momenti, koji pogoršavaju situaciju. Naše dalmatinske fab
rike cementa bile su upućene skoro isključivo na izvoz, koji 
međutim u poslednjim godinama rapidno opada. Glavne smo 
razloge naveli prilikom analize jedne dalmatinske fabrike ce
menta, u 26. broju „Narodnog Blagostanja” od 27. jula o. g. 
Svi ti razlozi imali su za posledicu, da je dalmatinska industrija 
bila prinuđena tražiti nova tržišta ili smanjiti proizvodnju. To 
je delimično i urađeno; istovremeno primećujemo, da se dalma
tinski cement u sve većoj meri pojavljuje i na našem unutraš
njem tržištu. Imali smo prilike zabeležiti, da je jedna veća fab
rika iz Dalmacije pre kratko vreme osnovala čak i u Beogradu 
svoj prodajni biro i ako je Beograd do pre kratko vreme bio 
domena fabrika cementa dunavskog bazena — Beočinske fab
rike, njezine afilijacije Raljske fabrike i Popovačke fabrike ce
menta.

Beočinska fabrika, osnovana pre rata u tadašnjoj Ma
đarskoj, na vodenom putu Dunava, bila je predestinirana za iz
voz. Srbija, do austriskog carinskog rata, Rumunija, Bugarska 
i Turska bili su njezine mušterije. Posle svetskog rata su se 
prilike vrlo brzo izmenile. Visoke carinske ograde, podizanje 
nacionalnih industrija i njihova zaštita, opadanje valuta i ku
povne snage i t. d. imalo je za posledicu, da Beočinska fabrika, 
po svojoj prirodi upućena na inostranstvo, danas u opšte više 
ne dzvozi. Takve su prilike tražile maksimum okretnosti i spo
sobnosti; da preduzeće nije bilo tako snažno fundirano i da nije 
raspolagalo, mogli bismo reći, neograničenim finansijskim sret- 
stvima, teško da bi se moglo održati. Uprkos svih tih neprilika, 
Beočinska fabrika je i danas naš najveći proizvođač cementa. 
Da bi eliminirala konkurenciju, kupila je Raljsku fabriku cemen
ta, preuzela majoritet akcija „Kroacije” fabrike cementa kod Za
greba i „Adriabauksit”, koje je poslednje godine reorganizovala.

Domaća hiperprodukcija je zbog onemogućenog izvoza 
postala sve osetljivija. Ona je imala za posledicu, da je Beočin- 
ska fabrika poslednje dve godine snizila proizvodnju od 16.000

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 23. avgusta 1930. godine, broj 34. stra
na 149, a za 1928. godinu u 24. broju od 20. jula 1929. godine, 
strana 391.

vagona na 13 hiljada. Istovremeno je došlo do spuštanja cene, 
koje su prema 1928. god. smanjene za 15 do 20%. A to je oset- 
ljiva razlika, koja je u toliko važnija, ako uzmemo u obzir, da 
produkcioni troškovi nisu smanjeni u istom obimu. To se pri- 
mećuje i iz računa gubitka i dobitka. Ovako nastale gubitke 
trebalo je nadoknaditi modernizacijom postrojenja i tehničkom 
racionalizacijom. Fabrika je napustila proizvodnju zastarelog 
romano-cementa i osim portlanda proizvodi tako zvani „special- 
cement”, kvalitativno mnogo finiji, koji postizava i skoro 20% 
bolje cene no portland-cement.

Pošto Beočin više ne izvozi, njegovi su glavni potrošači 
postali Beograd, Vojvodina, Srem i Banat, Bosna, Hrvatska i 
Srbija. Srbiju i Južnu Srbiju snabdeva Raljska fabrika, a gornju 
Hrvatsku, Zagreb, i Slovenačku „Croatija” — tako da se konsern 
Beočina rasprostire po celoj našoj državi.

Ona ima u Čereviću svoj sopstveni ugljenokop, koji me
đutim sada ne eksploatiše, ali koji svakako pretstavlja lepu 
vrednost.

Rang koji zauzima Beočinska fabrika cementa u našoj 
domaćoj industriji najbolje nam tumaći sledeća tablica, u kojoj 
smo uporedili njezine glavne bilansne pozicije za poslednje če
tiri godine.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Fabrika i nameštaj 63.426 68.354 69.169 70.215
Roba i material 7.063 7.065 10.534 10.590
Gotovina 540 91 169 265
Dužnici 42.027 50.493 48.312 45.422
Efekti 7.483 7.483 7.565 16.856

Pasiva
Glavnica 40.500 40.500 40.500 40.500
Rezervni fond 1.600 2.000 3.540 4.000
Poreska rezerva 250 250 250 250
Rezerva valorizacije 10.066 10.066 10.066 10.066
Specijalni rezervni fond 3.198 3.198 3.198 3.198
Potporni fond 2.279 3.112 4.026 5.709
Rezerva za smanj. vred. 14.652 19.000 23.773 28.298
Poverioci 30.365 35.509 31.883 34.929
Razna pasiva 6.791 6.986 7.096 6.597
Čista dobit 9.861 11.912 11.392 9.779
Zbir bilanse 123.968 136.760 138.627 146.350

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Plate i troškovi 5.497 6.601 6.659 7.475
Rezerva za smanj. vred. 1.902 2.000 2.073 1.998
Porezi, takse i prirezi 2.397 3.718 3.726 3.093
Dubiozi 636 227 277 18
Čista dobit 9.861 11.912 11.392 9.779



Prihodi
Prihod fabrikacije 19.328 23.243 22.362 20.970
Prihodi od kamata 830 1.024 1.131 1.174
Razni prihodi 2 15 358 107
Zbir prioda 20.296 24.459 24.129 22.364

Sve od 1927. godine glavnica je ostala nepromenjeno na 
40.50 miliona dinara; do ovog se iznosa došlo prilikom valoriza
cije investicija. Ranije je glavnica iznosila 13.5 miliona, pode- 
Ijeno na 27.000 komada à 500 dinara. Kad je '1927. g. izvršena 
valorizacija vrednosti investicija, dobiven je višak od 40.26 mi
liona dinara; od toga iznosa dodato je 27 miliona računu glav
nice (nominalna akcija je prežigosana od 500 na 1500 dinara). 
Dalje je tom prilikom otvoren nov rezervni fond za kursnu raz
liku od 10.06 miliona dinara i specijalni rezervni fond od 3.20 
miliona. Sem toga je 1927. godine osnovan i fond za poresku 
rezervu, u visini od 250 hiljada dinara. Ovi su fondovi posled- 
njih godina ostali nepromenjeni, a njihova ukupna vrednost 
iskazana je sa 13.01 miliona dinara.

Osim ovih naročitih fondova, razume se, Beočinska fab
rika ima još i druge, koje svake godine u izdašnoj meri dotira, 
najviše iz postignute čiste dobiti. Tu je pre svega redovni re
zervni fond, koji je ovakvim dotacijama porastao od 1.6 miliona 
u 1927. godini na 4 miliona u 1930. godini, drugi je činovnički 
potporni fond, koji je povećan od 2.28 miliona na 5.7 miliona 
dinara. Najvažniji je fond za smanjenje vrednosti, koji krajem
1930. godine dostiže 28.3 miliona dinara; pri tome treba na
pomenuti, da su svi fondovi iskazani bez dotacaja, koje su uči
njene iz ovogodišnje čiste dobiti. Koliko pravilnu politiku predo- 
strožnosti vodi uprava fabrike, pokazuje činjenica, da je re
zerva za smanjnje vrednosti — dotacijama i amortizacijom — 
udvostručena u toku poslednje tri godine.

Ako saberemo sve fabričine fondove onda dobijamo iznos 
(krajem 1930. godine) od 51.52 miliona; prema 1927. godini 
veći su za 19.47 miliona dinara. Ukupna sopstvena sretstva iz
nose dakle krajem 1930. godine 92 miliona, a ako tome dodamo 
još i dobit od 9.78 miliona, onda dobijamo ogromnu cifru od 
102 miliona dinara.

Poverioci su u poslednje vreme skoro nepromenjeni: od 
godine do godine variraju između 30 i 35 miliona dinara. To 
su po našem mišljenju krediti kojima se fabrika služi, ne toliko 
za proces proizvodnje kao za finansiranje mušterija koje uzimaju 
cement na 3, 6 i 9 mesečni kredit.

Ukupna sretstva, kojima fabrika raspolaže, iznose 146.35 
miliona, a njihovu podelu pokazuje nam aktiva bilanse u svega 
pet pozicija: krajem 1930. godine iskazana su postrojenja, ne
pokretnosti, nameštaj i t. d. sa 70.21 miliona dinara; ako sma
njimo ovaj za vrednost am ortizađonog fonda, onda dobijamo 
čistu vrednost investicija sa oko 42 miliona dinara; ako imamo 
pri tome u vidu ogromna postrojenja i naprave fabrike, i uzme
mo u obzir, da ima Beočinska fabrika svoj ugljeni majdan u 
Čereviću, sopstvenu fabriku vodeničnih kamena, da zaposluje 
preko 2.000 radnika i t. d., onda dolazimo do zaključka, da 
mora vrednost nepokretnosti i investicija Beočinske fabrike biti 
mnogo viša no što je iskazana u bilansu.

U ostalom, važna je konstatacija, da se preduzeće stal
no obnavlja i modernizira; tako je od 1927. do 1930. godine 
povećana vrednost fabrike za punih 7 miliona i ako je u to doba 
otpisano preko računa gubitka i dobitka oko 8 miliona dinara, 
što znači, da su nove investicije poslednjih tri godina iznosile 
zamašnu sumu od 15 miliona dinara

Zalihe robe i inventara, koje su od 1928. ka 1929. godini 
povećane za 3.5 miliona, ostale su u 1930. godini opet bez pro- 
mena. Uprava fabrike n'apominje u svome izveštaju, da je pro
daja u 1930. godini bila nešto manja od one u pretprošloj go
dini; ako pak bacimo pogled na kretanje iznosa dužnika, onda 
primećujemo, da su prema 1928. godini smanjeni za 5 miliona 
dinara, a u poslednjoj godini za 3 miliona. To može da se obja
sni samo činjenicom, da je cena robe smanjena, kao što smo već 
napomenuli, za skoro 20%.

Pozicija gotovina iskazana je sa svega 265 hiljada dina
ra, što je prema obimu ostalih pozicija i suviše mala suma. Mi 
smo ubeđeni, da raspolaže fabrika sa mnogo većom gotovinom 
odnosno sa većim odmah raspoloživim sretstvima; pošto u bi- 
lansi nema pozicije potraživanje kod novčanih zavoda, to pret
postavljamo da se nalazi u poziciji „dužnici”. Interesantno je 
također napomenuti, da je pozicija efekti u prošloj godini po
rasla od 7.56 miliona na 16.86 miliona dinara; to su učešća Be
očinske fabrike u drugim već pomenutim fabrikama cementa 
ali je ovde i jedan veći paket naših državnih hartija od 
vrednosti.

Vidimo dakle, da je finansiska strana preduzeća više no 
sjajna. Sva postrojenja i nepokretnosti, roba i material, efekti, 
i veliki deo dužnika pokriveni su sopstvenim sretstvima, i samo 
za finansiranje 2 /3  dužnika, potrebna su joj strana sretstva.

Zbog smanjenja proizvodnje su prihodi od fabrikacije kao 
i bruto dobit manji no ranije dve godine. Čista dobit je iskazana 
sa 9.78 miliona dinara, a podeljena je na sledeći način: Na ime 
dividende je isplaćeno 14% (5.67 miliona dinara), 966 hiljada 
podeljeno je na ime tantijeme, 500 hiljada dotirano je redovnom 
rezervnom fondu, koji time dostiže 4.5 miliona dinara, 1.9 mili
ona amortizacionom fondu, koji zajedno sa ovogodišnjim otpi
som iznosi 30.2 miliona dinara, činovničkom potpornom fondu 
600 hiljada dinara a ostatak od 141 hiljadu prenet je na novi 
račun. Prema tome više no 1/3 dobiti dotirano je fabričnim 
fondovima.

U upravi Beočinske fabrike cementa nalaze se g.g.:
Pretsednik: Miloš Savčić; potpretsednik: Dr. Ferdinand 

Baumgarten; članovi: Geza Kovač, Josip Lukač, Dr. Vlada T. 
Marković, Đorđe Orenštajn, Dr. Emil Opler, Nastas Petrović, 
•j- Ignjat Rozenberg, Košta L. Timotijević.

Nadzorni odbor: Mnlan Francuski, Dr. Elemer Gelert, 
Mihajlo Gutman, Dr. Alfred Gardonj, H. A. Melamed, Pranja 
Šlezinger, 2ika Tajsić.

VACUUM OIL COMPANY d. d. — ZAGREB.

Između bilance Vacuum Oil Company od 31. decembra
1929. godine i onoga iz 1930. godine nema na prvi pogled go
tovo nikakove razlike. Ukupna suma bilance je krajem 1929. 
godine iznosila 64.9 miliona dinara, a krajem 1930. godine 69.8 
miliona dinara. Ni između pojedinih pozicija bilance za 1929. i
1930. godinu nema bitnih razlika.

Međutim leži bitna razlika u poslovnom uspehu. Bilanca 
za 1929. godinu svršila je sa dobitkom od 6 hiljada dinara. 
Kako ie u bilansu za 1928. godinu ostao gubitak ranijih godina 
od 1 miliona 477 hiljada dinara, završava bilansa za 1929. go
dinu sa gubitkom od 1 miliona 471 hiljadu dinara.

Bilansa za 1930. godinu pokazuje dobit od 3 miliona 75 
hiljada dinara. Kako je koncem 1929. godine ostao gubitak od 
1 miliona 417 hiljada dinara, bilansirana je 1930. godina sa či
stim dobitkom od 1 miliona i 604 hilj-ada dinara.

Do 1928. godine Vacuum Oil Company konstantno is
kazuje gubitak. Pojedinih godina čak i gubitaka od nekoliko mi
liona dinara. Godina 1928. je prva u kojoj se poslovanje nije svr
šilo sa gubitkom. A godina 1930. iskazuje jedan već pristojan 
čisti dobitak. Da nije bilo prenosa gubitka iz ranijih godina, taj 
bi dobitak omogućio i isplatu jedne primerne dividende. Dobi
tak od preko 3 miliona na deoničku glavnicu od 48 miliona di
nara pokazuje rentabilitet od nešto preko 6%.

Poslovanje u prošloj godini izgleda da je bilo intenziv
nije nego 1929. godine. To se vidi ne samo iz polučenog do
bitka, nego i po ciframa bilanse. Bilansa za 1929. godinu bila 
je za nekih 28 miliona dinara manja od bilanse 1928. godine. 
Međutim je bilansa za prošlu godinu opet u porastu i to za 5 
miliona dinara. To daje naslutiti intenzivnije poslovanje. Raz
vitak automobilizma, naročito autobusnog prometa uslovljava 
znatan konsum benzina. U najnovije vreme je situacija za ve
lika poduzeća utoliko pogoršana, što se je pojavio veći broj
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manjih uvoznika koji uvoze iz Humunije po jedan ili više tan
kova benzina. Usled te konkurencije pojedinih uvoznika velika 
su poduzeća bila prinuđena da spuste svoje cene. Danas je ben
zin, ukoliko nema banovinske trošarine, mnogo jeftiniji nego 
što je bio pre godinu dana.

Posleđnjih dana uvedena je carina na sirovu naftu. Po
stojeće rafinerije će zbog toga obustaviti rad i preći na uvoz 
gotovog benzina. Rafinerije benzina imale su konstantno na 
lageru toliko nafte da su mogle obezbediti potrebu na benzinu 
u slučaju mobilizacije i za period dulji od godine dana. Ako 
one napuste rafiniranje, zalihe benzina neće nikada biti tako 
znatne. Pogotovo ako težište uvoza bude u rukama manjih tr
govaca koji kupuju po jedan-dva tanka. Već sami interesi na
rodne odbrane traže da se nađe jedan izlaz, kako bi rafinerije i 
dalje radile.

Kako Vacuum Oil Company nema u Jugoslaviji vlastitu 
rafineriju, to je ona novim merama manje pogođena od ostalih 
velikih konserna, koji su ovde kupili ili podigli rafinerije. Među
tim je i Vacuum imala u programu podizanje rafinerije, u koju 
je svrhu već i kupljeno odgovarajuće zemljište u Zemunu.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Gotovina 1.974 806 594 675
Investicije i materijal 19.946 21.589 22.543 22.535
Roba 28.175 27.263 19.046 20.771
Dužnici 25.901 41.344 21.254 25.821
Gubitak (sa prenosom) 13.130 1.477 1.471 —

Pasiva
Glavnica 500 48.000 48.000 48.000
Poverioci 88.387 41.917 12.099 11.462
Fond amortizacije 219 2.564 4.811 7.132
Ukupno 89.124 92.481 64.910 69.803

Investicije su iskazane sa istim iznosom kao i 1929. go
dine. Međutim kako je amortizacija porasla za preko 2 miliona 
dinara, to znači, da su i prošle godine bile izvršene izvesne in
vesticije, i to u visini amortizacije.

Zaliha robe porasla je za 1.7 miliona dinara, a dužnici za 
4 i po miliona dinara. To pokazuje intenzivnije poslovanje nego
1929. godine, budući da se ne može pretpostaviti da porast 
dužnika dolazi od toga, što su oni u 1930. godini sporije plaćali 
nego 1929. godine. Porast dužnika dolazi od proširenja ро^ 
slovanja.

Poverioci nisu ni u prošloj godini porasli. Poduzeće radi 
pretežno vlastitim sretstvima. Dok je ranijih godina izdatak za 
kamate bio znatan, prošle je godine na kamatima ušlo čak i 
76 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
Dobitak 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinar
1930.

a
Dobitak na robi 22.158 33.940 25.557 28.143
Kursdiferencija

Gubitak
152 — — —

Režija 24.199 27.946 24.557 23.413
Kamati 973 222 .'РЈдИ
Dubiozi 490 543 662 482
Razlika na kursu — 236 191 110
Porezi i pristojbe — 3.116 167 1.104
Čisti dobitak — 1.875 6 3.075

Između Standard Oil Company i Vacuum Oil Company
u Americi došlo je do fuzije. Međutim izgleda, da će u Evropi 
ranije afilijacije poslovati i dalje kao samostalna poduzeća i da 
između afilijacija neće, bar za sada, doći do fuzije.

„CJIABEKC“ ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ШУМСКУ 
ИНДУСТРИЈУ — ЗАГРЕБ.

Пословну годину која je свршила 31. октобра про- 
шле године завршио je „Славекс“ губитжом од 148 хиљада 
динара. Како je од претходне године био остао као. пре- 
нос на нову годину изное од 27 хиљада динара то закљу- 
чује биланца са губитком од 119 хиљада динара.

С обзиром на лошу коњунктуру која влада у шумској 
индустрији могло се код појединих наших индустрија др- 
вета очекивати веће губитке него што су исказани. Можда 
су у већој мери употребљене резерве ранијих година. Јер 
пословање je било кроз читаву годину лоше и радило се 
са губитком. Поготово она подузећа, која су на лицитаци- 
јама које су се одржале последње 2—3 године достала 
знатне површине шума. Ковкуренција je онда била тако 
знатна да су цене биле потеране до висине која и код Ma
tte r  погоршања коњуктуре није више била лукративна. A 
коњунктура се je знатно изменила.

Ситуација je код извоза дрвета такова a код овог 
артикла извоз даје тон читавом пословању. Ми смо за пр- 
вих 5 месеци ове године извезли дрвета и продуката инду- 
стрије дрвета за 330 милиона дииара мање него кроз пр- 
вих 5 месеци прошле године. He само што je извоз дрвета 
много слабији него равије већ су и цене много ниже. Ha 
цене не само што je дел'авала мања тражња у иноземству 
дотично конкуренција дрвета других провенијенција, наро- 
читог руског, него je лоше деловала и међусобна конкурен- 
ција наших продуцената. У неким артиклима, нарочито код 
дрвета за гориво, конкуренција je била тако јака да je ку- 
пац сам могао одређивати цену. Продуценти су били епрем- 
ни да даду још ниже цене него што их даје конкуренција 
тако да су при крају цене пале испод нивоа коштања.

У најновије време ситуаЈдија се нешто поправила. 
Између главних домаћих лродуцената дрвета за гориво 
дошло je до извесног картелирања, тако да je више онемо- 
гућено да купци обилазе од продуцента до продуцента' оба- 
рајући на тај начин цене. И код паркета постигнут je спо- 
разум: основана je зауедничка продајна организација, која 
ћШделовати и на продукцију и на цене. Ha тај начин, ели- 
минираће с е  у једном делу продукције међусобна конку- 
ренција.

Између наших и румунских велепродудената дошло 
je до извесног утаначења у погледу цена и плаоирања робе у 
једном делу иноземства. Последњих година, наша и румун- 
ска индустрија дрвета биле су у оштрој конкуренцији, у пр- 
вом реду на обалама Средозежног мора. Будући да су неки 
велики консерни заинтересовани у југослави!ји и у Руму- 
нији, остварена je идеја, да je потребно југословенску и 
румунску индустрију дрвета тако организовати да насту- 
пају према иностранству з.аједнички и да no томе могу полу- 
чити боље цене него што би био случај код конкуренције 
на иноземним тржиштима.

Ha последњем конгресу шумске индустрије који je 
одржан у Паризу покушало се je наћи додира и са Руси- 
јом, да би се спречило њезино дејство на тржишту. Изтледа 
да he се и у том погледу доћи до успеха. Ако главним про- 
дуцентима појединих врсти дрвета успе да се уеко повежу, 
онда he се моћи получити бољи резултати мего кад на тр- 
жишту владају анархистичке прилике.

Биланца „Славекса“ за последње 4 године овако из-
гледа :

Актива
1927 1928 1929 1930

У хиљадама динара
Благајна 82 137 152 17
Ефекти и девизе 6.636 4.245 4.370 4.890
Дужници 36.980 38.773 25.598 31.403
Афилирана подузећа ------ ------ 34.547 12.886



Шуме и залихе 41.367 52.205 35.547 51.942
Инвестиције и инвен 10.735 11.814 14.071 15.023
Г убитак 

Пасива
------ ------ ------ 119

Главница 15.000 15.000 15.000 15.000
Резерва 17.252 17.322 17.429 9.300
Амортизација шума 16.802 22.841 ------ ------
АмортизацШја инвест. 5.411 6.284 7.171 7.843
Повериоци 38.678 45.099 73.020 83.960
Добитак 1.996 1.998 1.349
Сума биланце 95.802 109.176 114.524- 116.696

Укупна сума биланце lje за 2 милиона динара већа 
од биланце претпрошле године. Она je  већа од ма «оје би- 
ланце прошлих година. С обзиром на погоршање коњук- 
туре то није утешна појава. Ми смо код многих лодузећа 
шумске струке видели да су обим сеојих биланса последње 
године знатно редуцирали. Код „Славекса“ постоје наро- 
чите прилике.

Дужници су порасли за 6 милиона. To je у вези са 
^слабијим приликама код пласирања производње. Купац es 
мора везати са дужим кредитима. Макар je обим послова 
мањи, потраживања се повећавају, јер je инкасо много 
слабији.

Афилирана подузећа дугују 12.9 милиона према 34.5, 
милиона пре годину дана. Овде je успело редуцирати по- 
СЈ/Овање афилираних подузећа. Осим ако нису неке њихове 
шуме преузете од саме централе. To би се могло закљу- 
чити из чињенице, што су шуме порасле од 35.5 на 51.9 ми- 
лиона динара. С обзиром на коњуктуру као и изгледе раз- 
витка, тешко je веровати да би се код оваквог стања ствари 
куповало толике шуме. Ha повећање те позицмје можда су 
деловале и повећане залихе готове робе, јер ее шуме и 
залихе биланцирају у једној позицији. Ну »пак не у износу 
од 16 милиона динара.

Резерва je смањена од 17.4 милиона на 9.3 милионз 
динара. У рачуну губитка видимо да je отписано од ре- 
зервног фонда 8 милиона 129 хмљада динара. По томе гу- 
бита« прошле године био je много већи него што je то из 
бклансе на први поглед може видети.

С обзиром на лошу коњунктуру прошле године као 
и на чињеницу, да je „Славекс“ по-следње две године био 
купио знатне шуме и развио већу делатност, није чудо што 
je пословање завршено губитком од преко 8 милиона динара. 
Сада се интензивно ради на реорганизацији подузећа. Ве- 
лика репрезентативна зграда коју je „Славекс“ био гтоди- 
гао пре неколико година већ je продана и подузеће се по- 
влачи у мање просторије.

ГРАДСКА Ш ТЕДИОНИЦА —  СП ЛИ Т .*)

Криза којој je пре две године — делом ради нешто 
либералнијег кредитирања саме градоке општине a делом 
ради извесних -некоректности бившег директора — била из- 
ложена Градска штедионица у Сплиту — потпуно je пре- 
брођена и завод се поновно налази у оном завидном поло-
жају поверења које je уживао пре неколико година. Нова
управа, поучена грешкама својих претходника води строго 
рачуна о принципима банкарског пословања којима се мора 
руководити и једна комунална новчана институција. Како 
je градска општина из зајмова које je међутим закључила, 
вратила претежни део својих дуговања Градско1ј штедио- 
ници je и у томе погледу настало нормално стање. Про-
мене у управи, дотично у начину пословања, већ пока-
зују свој ефекат. Улошци на књижице, a то je главно ме- 
рило поверења једне комуналне штедионице, поновно су у

*) у  1929. години билане je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 11. октобра 1930. године, број
41 страна 180.

порасту. Beh je надокнађено смањење уложака «оје će 
било појавило у току 1929. године тако да одговарају 
улошци крајем 1930 године онима из 1928 године. A како 
се улошци и даље повећавају, има изгледа, да he већ кон- 
цем ове године бити достигнут рекордни износ од краја 
1927 године.

Филијала Државне хипотекарне банке у Сплиту имала 
je концем 1930. године уложака за 11.8 милиона динара, 
По томе улошци Градске штедионице бмли су два пута 
већи него сплитског филијала Државне хипотекарне банке.

Половином ове године Градска штедионица у Сплиту 
добила je новог конкурента. Првог јула почела je радити 
новооснована Банкса штедионица Приморске бановине. Ме- 
ђутим с обзиром на традицију, тешко да ће ова установа 
У самом Сплиту и његовој ближој околини моћи у до- 
гледно време да сакупи више уложака него што их има 
Градска штедионица. 0 « а  ће се у прво време .морати b‘a- 
довољити, да код себе концентрира слободна средства бан- 
ске управе дотично појединих општина Приморске бановине 
и то само уколико у томе погледу буде настојала банска 
управа.

Биланца за последње 4 године овако изгледа : 
Актива

1927 1928 1929 1930
У хиљадама динара

Благајна 693 532 139 327
Менице 1.129 1.069 1.228 1.111
Девизе 10 3 130 49
Ефекти 778 778 787 593
Ломбард 79 15 — —

Дужници 30.432 32.468 25.204 23.292
Имобилије 3.028 2.968 . 2.124 2.787

Пасива
Улошци 31.615 25.818 22.236 25.973
Ресерва 1.224 1.414 1.445 1.664
Повериоци 2.173 9.447 4.768 860
Реесконт 920 927 890 717
Добитак 110 119 209 216
Укупна биланца 36.356 37.843 29.618 42.457

Пораст биланце у 1930. години има се приписати чи- 
њеници што je унешена позиција „гаранција и жиро“ са
12.5 милиона динара што ранијих година није био случај.

Улошци су како рекосмо поновно у порасту. ’ Пове- 
риоци знатно опадају. Међутим изгледа да то нису били 
„повериоци“ који би своја сретства ставили на располо- 
жење заводу него да су то били кредити, које je завод узео 
кад je пре 2—3 године дошло до одказа уложака на штедњу. 
Како су сретства, коуима je завод располагао била у прво 
време имобилизирана у потраживању према градској on* 
штини, требало je на другом месту потражити заме«е. Да-' 
нас кад улошци ие падају него шта више расту и кад je 
градска оиштина регулисала своје обавезе, нема више ио- 
требе за помоћи код других новчаних институција. Услед 
тога je ова позиција, koja je била нарасла на 9.5 милиона 
динара, данас сведена на испод милион динара. Смањење 
те позиције најбоље показује да се завод иалази у потпуно 
здравим и сређеним приликама и да прел^а никоме — изу- 
зев улагаче — нема већих обазеза.

Код активних позиција иема битних кзмена. Дуж- 
ници су нешто слабији што je у вези са регулисањем по- 
траживања код градске општине.

Готово ии у једном крају наше отаџбине није сми- 
сао за штедњу и улагање уштеђених износа код новчаних 
завода тако проширен као у нашим пасивним крајевима a 
нарочито на Приморју. Тамо се добро зна како се тешко 
долази до napa. Код оваквог менталитета има новчарство 
макар и привредне перспективе «е биле најпо©ољни(је, своје 
пуно оправдање. Прикупљање уложака у оваквим краје-
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ћима зна одбацити много више ‘fièro у богатим крајевима 
Славоније и Војводине, где више преовладава потреба ка- 
питала за производњу. Градска ‘Штедионица Сплита, с об- 
зиром на велико поверење које она поновно ужива, успеће 
да се у релативио кратко време подигне међу водеће нов- 
чане институције Далмације.

У управном одбору се налазе :
Председник: Др. Јакша Рачић, лекар и начелник

Града Сплита, Ерман Богић, посједник; Милан Губелић, ру- 
дарски сатник, Др. Владе Матошић, адвокат; јосип Пи- 
јевић, индустријалац; Мате Раднић, посједник; Лујо Рис- 
мондо, трговац и поседник; Др. Јосип Смодлака, министар 
у м.; Роко Стојанов, велики жупан у м.; Јозо Зелић, по- 
сједник. Равнатељство: Претседник: Роко Стојанов; Чла- 
нови: Ерман Богић, Др. Владе Матошић и Јосип Пијевић. 
Пословни равнатељ: Марко Кунеј. Владин повереник: Ин- 
спектор Министарства унутрашњих по.слова Петар Бензон.

PRIVREDNA BANKA U ŠAPCU.

Privredna banka u Šapcu je jedna od naših najinteresant
nijih provincijskih banaka; i ako neverovatno mlada — osno
vana je tek 1926. godine — ona je u to kratko doba od pet go
dina pokazala toliko ekspanzivnosti, da mora njezin polet i po
stignuti poslovni rezultat svakoga impresionirati.

Pri tome treba voditi računa i o teškim privrednim pri
likama, u kojima je osnovana. Šabac od poslednjih godina i 
danas ne može se uporediti sa predratnim Šapcem. Sve su pri
vredne prilike iz osnova izmenjene. To je isti slučaj kao i sa 
Beogradom. Ipak su se privrednici Šapca relativno brzo snašli 
i prilagodili novo nastalim prilikama, podnoseći pri tome i svoje 
žrtve. U prvim posleratnim godinama poslovi su se sjajno raz
vijali. Žito i šljiva su dobro rodili i šabačka je privreda cvetala. 
Novca je bilo u izobilju i mnogobrojne šabačke banke pravile 
su sjajne poslove finansiranjem trgovaca izvoznika i prodajom 
poljoprivrednih proizvoda za sopstven račun. Podrinje je za 
Šabac dio izvor bogatih prihoaa.

Sa deflacionom krizom, oskudicom novca, opadanjem 
cena poljoprivrednih proizvoda i t. d. situacija brzo je izme- 
njena. Trgovci i banke pretrpeli su velike gubitke, došlo je do 
stečajeva, kojima nisu bile pošteđene ni stare ugledne trgovačke 
kuće; banke su bile prinuđene, da smanje svoje angažmane i 
volumen poslova, da bi se na taj način očuvale većih nesreća.

Kad je 1926. godine osnovana Privredna banka, osećali 
su se već svi znaci krize i verovatno je, da je to za nju bilo vrlo 
dobro; njezina se poslovna politika odmah prilagodila novini 
prilikama. U doba, kad primećujemo kod skoro svih šabačkih 
banaka znatno opadanje uložaka i potraživanja po tekućim ra
čunima, male dobitke pa čak i gubitke, vidimo kod Privredne 
banke normalan i zdrav razvoj.

To nam najlepše pokazuje upoređenje njezinih glavnih 
bilansnih pozicija za poslednje četiri godine.

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928.

U hiljadam a
1929.
dinara

1930.

Blagajna 45 136 232 580
Dužnici po tek. rač. 219 940 2.775 4.488
Menice 3.267 3.746 5.349 9.322
Zajmovi na zaloge 299 530 632 477
Hartije od vrednosti 68 287 393 931
Vrednost rez. fonda — 40 92 185
Kaucije 220 220 220 220
Lombard pšenice — — 942 —

Lombard oraha — — ■ 329 —

Pšenica na ostavi — — 69 —

Nepokretnosti — — 166 149
Inventar 21 31 33 167

Lombard brašna — — •— ■ 50
Garantna pisma — — — 98

Pasiva
Glavnica 1.000 2.000 3.000 5.000
Rezervni fond 40 90 179 315
Poverioci po tek. rač. 894 1.192 1.732 1.197
Ulozi na štednju 1.666 1.940 4.034 7.60/
Reeskont kod Nar. banke — — — 1.210
Čista dobit za podelu 200 400 600 750
Zbir bilanse 4.142

Račun gubitka i

5.932

dobitka.

11.233 16.618

Rashodi
Troškovi 186 281 308
Kamata Ш 261 595
Porezi i prirezi 123 163 258
Otpisi od nepokretnosti i inventara 4 3 35
Dotacije 94 141 183
Dobit za podelu 400 600 750

Prihodi
Kamate 557 687 977
Provizije 418 739 1.117
Prihodi od hart, od vredn. — 21 25
Prihodi od nepokretnosti •— 2 11
Zbir prihoda 975 1.450 2.129

Za vreme od poslednje tri godine bilansna je suma uče
tverostručena, od 4.1 milion na 16.6 miliona amara. Izgleda, kao 
da za banku privredna depresija ne postoji. Osnovana je sa 
skromnim sretstvima. Glavnica je još 1927. g. iznosila jedan mi
lion dinara. A u 1930. godini već 5 miliona; ona je naš jedini 
novčani zavod, iako malih dimenzija, koji je poslednje tri go
dine uzastopce povećavao glavnicu. To je rekord svoje vrste.
1928. i 1929.. godine povišenje iznosi po jedan milion dinara, a 
u 1930. godini dva miliona. Sve su emisije u najkraćem roku 
uplaćene — a još više: one su u istoj godini, u kojoj su izdate, 
učestvovale već i u čistoj dobiti. To, kao i tako brzo plasiranje 
novih akcija bilo je omogućeno jedino činjenicom, da su stari 
akcionari preuzeli nove emisije.

Istim tempom povećava se i rezervni fond. Od 40 hiljada 
u 1927. godini porastao je krajem 1930. godine na 315 hiljada 
dinara. Zajedno sa čistim dobitkom sopstvena sretstva iznose 
krajem 1930. godine 6.06 miliona dinara — prema 1.24 miliona 
u 1927. godini.

Još interesantnije je kretanje tuđih sretstava. Na prvo 
mesto dolaze ulozi na štednju: iz gornje tablice primećujemo, 
da su porasli od 1.66 miliona u 1927. godini na 7.6 miliona u
1930. godini. Kad je u Šapcu kriza bila najteža, naime od 1928. 
ka 1929. godini, zbog nekoliko većih insolvencija procentualan 
je priliv uložaka kod Privredne banke najveći: za preko 100%. 
U toj se činjenici odrazuje poverenje kpje banka uživa. To se 
dalje drugčije ne da objasniti nego na taj način, da su se kod 
drugih novčanih zavoda ulozi podigli i preneli u Privrednu 
banku. U toj su godini ulozi porasli za 2.1 milion. U apsolutnim 
ciframa, njihov je porast u 1930. godini još veći, naime za 3.57 
miliona. Ubeđeni smo da je tome u znatnoj meri pomoglo uvo
đenje sitne štednje kao i sistem ručnih kašica za štednju, koje 
se daju štedišama besplatno na raspoloženje. Bilo bi intere
santno, kad bi banka saopštavala rezultat ove štednje. Pove
rioci po tekućim računima kreću se u čednim granicama; bili 
su u porastu sve do 1929. godine, kad su dostigli 1.73 miliona 
dinara; u 1930. godini smanjeni su za 535 hiljada dinara, a iz
nose onoliko kao i 1928. godine. U 1930. godini iskazan je prvi 
put i reeskontni kredit kod Narodne banke, u visini od 1.21 mi
liona dinara. Prema tome, ukupna tuđa sretstva iznose krajem
1930. godine 10 miliona dinara, prema 1.32 miliona krajem
1927. godine.

Odnos sopstvenih sretstava sa 6 miliona prema tuđim 
od 10 miliona je veoma povoljan.
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Ukupna sretstva u iznosu od preko 16 miliona, pođeljena 
su krajem 1930. godine na sledeći način: najviše je plasirano u 
menice, naime 9.32 miliona dinara. Prema 1929. godini je volu- 1 
men tih kredita povećan za 4 miliona dinara. Uprava pravilno 
podvlači, da je kreditiranje maloposednika skopčano sa daleko : 
većim rizikom, zbog pada poljoprivrednih cena, i da je u po- ! 
slednje vreme vezano većinom na održanje dosadašnjih seljač- j 
kih gazdinstava, a manjim delom na racionalizaciju proizvodnje, ј 
Uprkos tome uprava bančina nije odustala od kreditiranja po
ljoprivrede, smatrajući, da ju je potrebno podupreti što jeftinijim 
sretstvima.

U pogledu kreditne sposobnosti trgovine i zanata Šabca 
čitamo u bančinom izveštaju ovo interesantno mišljenje: Opaža 
se neka zamrlost, mrtvilo - uzdržavanje, koje dovodi prom et i 
kod trgovaca i kod zanatlija na najnižu tačku od posle rata, te 
tako i te staleže onesposobljava kako za kreditiranje, tako još 
više za dalji razvoj. Zbog toga je njihovo kreditiranje bilo znat
no otežano i banka ističe, da se to najbolje očituje na vrlo ma
lom broju komitenata, koji su tražili lombardne kratkoročne 
zajmove, koje je banka u mnogo manjoj meri davala nego u
1929. godini, pošto su bili nerentabilni a najčešće i sudbonosni 
po zalagača, zbog pada cena, i potrebe pokrivanja diferencija; 
Uprava bančina je ove poslove u prošloj godini izbegavala. 
Gornja tablica nam pokazuje, da se lombardovaio u 1929. go
dini pšenicu i orahe, dok je u 1930. godini lombardovana samo 
jedna mala pozicija brašna. Na taj način oslobođeno je preko
1.3 miliona dinara, kojima su povećani i krediti po tekućim ra
čunima; prem a 1929. godini oni su veći za 1.7 miliona a

iznose 4.48 miliona dinara. Zajmovi na zaloge, dakle lombard 
hartija od vrednosti, isključivo državnih hartija je prema ranijoj 
godini smanjen, a iznosi svega 477 hiljada dinara. Pozicija har
tije od vrednosti bančinih porasla je skoro na milion dinara; i 
to su isključivo državni papiri.

U toku 1929. godine banka je kupila nepokretnosti, koje 
u bilansu iskazuje sa 166 hiljada dinara. Uprava podvlači, da 
ovo imanje nije kupljeno u Spekulativne svrhe, već za svoj po
sao, a iskoristiće ga na način, koji će biti najkorisniji kako za 
banku tako i za sredinu u kojoj svoje poslovanje razvija. Ovo 
tumačenje zvuči misteriozno; smatramo, da se radi ovde o na
bavci jednog magacina.

U računu gubitka i dobitka pada u oči relativno visoka 
dobit kao i znatne dotacije. Mi smo već napomenuli, da ispla
ćuje banka dobit na glavnicu, uplaćenu u toku godine. Od 1927. 
do 1929. godine dividenda je iznosila 20%. U 1930. godini sma
njena je na 15%, što je svakako još uvek vrlo mnogo. Ukupno 
čista dobit iznosi 968 hiljada dinara; od toga otpada na otpise 
nepokretnosti 35 hiljada, na razne dotacije 183 hiljade, a 750 
hiljada podeljeno je kao dividenda.

U upravi Privredne banke a. d. u Šapcu se nalaze sledeća 
g. g.: Predsednik: Dobrivoj S. Mijatović, advokat; podpredsed- 
nik: Ilija Ranković, apotekar; Članovi: Rista Đ. Ukropina, iz
voznik; Ilija Galović, direktor banke; Dr. Andrà Jovanović, le- 
kar; Lazar Topalović,. advokat; Jordan Cvetković, trgovac; a u 
nadzornom odboru: Predsednik: Josip Kolenc, veletrgovac drva; 
Rista J. Ukropina, izvoznik; Vasa P. Mikić, gvožđ. trgovac.

Vacuum Oli Company d. d. u Zagrebu
Aktiva Racim izravnanfa na dan 31. decembra 1930. god. Pasiva

Dinara Dinara

Gotovina u blagajni 675.087-39 Deon. glavnica 48,000.000 —
Investicije 22,535,150'35 Opća pričuva 84.430-—
Zalihe robe 20,771.066-52 Porezna pričuva 1,520.065 70
Dužnici 25,821.979-71 Pričuva za umanjenje vrijednosti 7,132.166-60

Vjerovnici 11,462.451-59
Dobitak god. 1930, 3,075.310-53

• Prenos gubitka iz
god. 1929. 1,471.140-45 1,604.170-08

Ukupno 69,803.283-97 Ukupno 69,803.283-97

Gubitak Račun gubitka i dobitka ma dan 31. dee. 1930. god. Dobitak

Dinara Dinara
Poslovni i režijski troškovi 
Neutjeriva potraživanja 
Razlika na tečaju 
Porezi i pristojbe 
Opća pričuva 
Jednačak

23,413.620-11 
482.995-82 
110.384-37 

1,104.000 — 
84.430-— 

3,075.31053

Dobit na robi
Razni kamati i dividende
Razne najamnine

28,143.742-24
76.761-59
50.237'—

Ukupno 28,270.740 83 Ukupno 28,270,740-83

«

U P R A V N I O D B O R  N A D Z O R N I  O D B O R



Беочмиска фабрнка цемента д, 
у Веочишу

Рачум изравнања га  дан 31. децежбра 1930. г©д0
A*«**®», HHssisss,

Динара Дивара
Фабрике и намештај 70,215.203.75 Акцијска главница
Залихе и материјалије 10,590.071.08 (27.000 к. акц. no Дин. 1.500 ном.) 40,500.000.— ;
Готовина 264.691.99 Резерва за смањење вредности ' 28,298.781.80 !
Дужници 45,422.391.73 Резервни фонд 4,000.000,—
Сшствени вредн. папири и каудије 16,856.260.23 Порезна резерва 250.000.—
Полот вредносних папира 3,001.605.69 Резер. фонд за промену вредн. валуте 10,066.020.26

Сиецијални резервни фонд 3,198.060.80
Потпорни фонд 5,709.650.57
'Веровници 34,928.814.85 ,
Разна пасива 6,597.098.72
Полог вредносних папира 3,001.605.69
Неподигнута дивиденда 2-1.000.—
Добитак: Пренос из године 1929 113.128,33

у год. 1930 9,666.063.45 i

Укупно 146,350.224.47 Укупно 146,350.224.47

Рачун губитаа ж добитка на дан 31» дец« 1930. г®д»
Раеж@дж ПрЖЖОДЕ

Динара Динара

Бержва и трошкови 7,475.558.57 Приход фабрикациј! 20.970.243.56
Резерва за смањење вредности 1,998.781.80 Приход од камата 1,174.207.32
Порез i i  пристојбе 3,092.930.31 Разни приходж 106.958.43
Губнтак на потраживањима 18.075.18 Пренос добитка из године 1929 113.128.33
Добитак: Пренос из год. 1929 113.128.33

у ГОД. 1930 9,666.063.45

Укупно 22,364.537.64 Укупно 22,364.537.64

Д И Р Е К Ц И Ј А
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Градска штедионица у Сплиту

Р&чун изравнања на дан 31. децевабра 1930, год.
Актава Паеива

............ . ■ --- -----
Динара Динара

Готовина 327.140-81 Улошди
Новчани заводи 505.49Г75 на књижицама 20,677.442-40
Девизе и валуте 49.938-68 у текућим рачунима 5,296.285-13
Вриједносни папири 593.934”— Вјеровници
Мјенице 1,111.860'— новчани заводи 703.846-43
Дужници разни 156,256-54

у текућим рачунима 18,797.578‘38 Трате и неисплаћени чекови 10.278-63
разни 4,494.852-95 Реесконт код Народне банке 717.000'—

Некретнине после отписа 2,787.845-77 Вјеровници за инкасо 434,259-87
Инвентар млина, творниде леда Гаранције и жира 12,499.644'07

и пекарне после отписа 600.023-64 Прелазна пасива 55.701'44
Намјештај после отписа 203.896,53 Јамчевни фонд Опћине Сплит 25.000 —
Инкасо 434,259-87 Причувни фонд
Дужниди за гаранције и жира 12,499.644-07 стање 31. децембра 1929. год. 1,664.819-48
Прелазна актива 50.975-99 добитак у год, 1930, 216.908-45

Укупно 42,457.442-44 Укупно 42,457.442'44

»

Рачун губит&а и добитка на дан 31. деиембра 1930. год,
Губитак Добитак

Динара Динара

Камати Камати
на уложним књижицама 1,150.666-25 дужника у текућим рачунима 1,738,552-41
у текућим рачунима 343.296-22 дужница 138,811'92
реесконта 38.542-67 разни 85.328-11

Плаће намјештеника 624,126-50 Разне провизије и дохоци 1,077.647-39
Разни админнстративни трошкови 326.017-10 Добитак на вриједн. папирима,
Отпис пропалих вјересија 13,028'— девизама и валутама 16,261-38
Отпис инвентара и некретнина 105.221*35
Порези 238.794*67
Добитак 216.908*45

Укупно 3,056,601 '21 Укупно 3,056,601 "21
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Садржај:
Batika „Gajret” d. d. — Sarajevo
„Криваја" шумска ивдустрија a. д. (раније Ајслер и Ортлмб) Завидовићи 
„Нихаг" дионичарско друштво за индустрију и трговину дрва — Загреб 
Fabrika trikotaže i drugih tekstilnih prerađevina „šumadija” a. d., Beograd 
Градска штедионица у Суботици 
Stock Brandy Medicinal d. d. — Slav. Pože ga

УРЕДНИШТВУ „НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“
Београд.

У Вашем цеш. листу a у додатку бр. 29. од 18. о. м. 
страца 252, изашао je напис под насловом: Раљска фабрика 
цемента a. д. у Београду, у коме се у главном пледира, да 
њени иеповољни финан. резултати додазе већим делом од 
произвољног поступања општ. у.праве у Раљи.

Овај чланак, у колико се односи на општину раљску, 
пун je тенденције и не одговара правом стању ствари. Исти- 
на je општина тражила преко Првост. суда наплату изве-> 
сног свог потраживања на основу једне одлуке Државног 
Савета и Управног Суда, na. и забрану коју je суд и одо- 
брио. Фабрика je најмање имала. места да овај случај уб^ 
раја у своје неповољне финан. резултате, ако их je доиста 
имала, јер ona за сво времв вођења опора a који се датира 
од- 1925. г. иије плаћала општини ни онај износ који je до- 
тле плаћала, na je, свакако, тиме у добитку a не у губитку,

He стоји у истини ни то, да општина стално пови- 
шава општ. терете, јер фабрика до ступања на снагу новог 
пореског закона, није плаћала општини никакве дажбине, 
a тек no ступању на снагу новог пореског закона, фабрика 
плаћа општини само општински прирез који није износио чи 
у једној години више од 40 процента, a статистика нам по- 
казује, да je мали број општина чија стопа приреза не оре- 
маша 40%, na се не може рећи, да су то високи општински 
терети, када их подносе и сви остали грађани и подносили 
cv их и оида када их фабрика није подносила.

Ha основу Закона о штампи, моли се уредништво да 
ову исправку изволи донети у првом наредном броју и на 
истом месту на коме je овај чланак изашао.

Од Суда Општине Вар. Раље, 24. јула 1391. год. бр. ; 
1476. у Раљи. I

i
Овој исправци Раљске оиштине радо смо дали места 

и ако сматрамо, да њезина аргументација није могла побе- 
дити наше становиште.

УреДНИШТВО. ■

BANKA „GAJRET” D. D. — SARAJEVO*)
Na glavnoj skupštini akcionara banke Gajret, održanoj. 

12. jula o. g. u Sarajevu, odlučeno je, da se za 1930. godinu po- 
deli dividenda od 4%. Za 1929. godinu još je plaćana 8% di
videnda.

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 30. avgusta 1930. godine, broj 35., str. 
153 a za 1928. godinu u 3. broju od 18. januara 1930. godine, 
strana 17. •'"* •'

Van svake je sumnje da su opšte privredne prilike u
1930. godini znatno pogoršane; i druge banke su iskazivale 
manje dobitke pa prema tome su isplaćivale i manje dividende, 
ali je banka G ajret jedina koja je za prošlu godinu na ovako 
radikalan način snizila dividendu. To ima svoje razloge.

Treba imati u vidu, da banka Gajret — koja ima najve
ću glavnicu od svih novčanih zavoda na teritoriji Bosne i Her
cegovine — zauzima u našem bankarstvu naročiti položaj. Ona 
je najčistiji tip banke preduzimača, finansijera, i ako ona po* 
red svega toga obavlja i sve regularne bankarske poslove. Ona 
se je u glavnome specijalizirala u finansiranju šumske industrije. 
Najuže je povezana sa akcionarskim društom „Varda” za šum
sku industriju, a preko velikog evropskog šumarskog holdinga 
,,Ofa” sa sedištem u Žcnevi, o kome će docnije još biti govora* 
učestvuje i u šumskim preduzećima „Dom”, „Slavija” i Narodna 
šumska industrija sve u Zagrebu.

Prilikom ranijih analiza bilansa mi smo opširno izložili 
istoriju banke Gajret, kao i sve one razloge, koji su imali za 
posledicu njezinu vezu sa šumskom industrijom. Ta je veza da
nas toliko intenzivna, da bi, čitajući poslednji izveštaj upravnog 
odbora banke Gajret lako mogli pretpostaviti, da se ovde ne 
radi o jednoj banci nego preduzeću. šumske industrije. To u iz- 
vesnoj meri ne bi ni bilo pogrešno.

Ovo tesno srodstvo sa šumskom industrijom, pre svega 
sa „Vardom” koju je osnovala odnosno nacionalizirala banka 
Gajret, objašnjava i smanjenje dividende. Mi znamo, da je naša 
šumska industrija u 1930. godini prošla kroz teške krize i da 
imamo vrlo mali broj poduzeća koja u toj godini mogu pokazati 
povoljne poslovne rezultate. Međ njima je i „Varda”.

Loša konjuktura je imala za. posledicu da su sva predu
zeća bila primorana smanjiti svoju produkciju, otpustiti radnike 
i t. d. Uprava banke podvlači, da je uprkos tome njezino pre
duzeće „Varda”, radilo kroz čitavu prošlu godinu na svojim 
strugaram a neprekidno sa dve smene, i što je još mnogo važ
nije, ona je bila u srećnom položaju, da svu svoju produkciju 
i plasira, blagodareći poslovnim odnosima sa „Ofom” industri
jom drveta u Ženevi, koja ima na svetskim tržištima uzornu 
prodajnu organizaciju. Ono što se ipak nije moglo izbeći, naime 
pad cena drvetu, uticalo je na rentabilitet .„Varde” pa naravno 
i na prihode banke Gajret.

Interesantno je napomenuti, da uprava bančina podvlači, 
da je čisto bankarskom poslovanju u prošloj godini posvećivala 
još veću pažnju no ranije. To dokazuje povećani obrt a i či
njenica, da je banka u prošloj godini pristupila osnivanju filiala: 
jednu je osnovala u Mostaru a drugu u Čapljini. Skloni smo ve- 
rovati, da je otvaranje ovih filiala istovremeno i u skladu sa 
njeniiiri interesima u šumskoj industriji.

Upoređenje glavnih bilansnih pozicija za četiri poslednje 
godine pruža nativ sliku lepog napretka:
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Račun izravnanja.

Aktiva

Blagajna
Dužnici

1927.

3.102
35.061

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara 
1.785 2.295 2.203 

29.808 47.412 54.045
Menice 18.165 15.807 17.334 19.586
Efekti 8.157 9.792 10.215 10.652
Pokretnosti 150 135 128 193
Garantije 6.583 4.140 5.999 8.278
Ostave 29.503 25.433 44.164 44.274

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 40.000 40.000
Rezerva 2.000 2.000 2-Ouo 2.400
Poverioci 7.195 5.082 6.275 10.089
Ulošci i tek. rač. 17.519 15.214 16.839 21.198
Reeskont 12.519 12.545 8.395 11.132
Dobit 1.578 2.277 3.824 1.779
Zbir bilanse 100.723 86.902 127.549 139.231

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Plate i dodatci 811 816 857 506
Kamata 283 414 — —
Troškovi — — — 463
Porezi i prirezi 1.228 795 1.162 675
Čista dobit 1.578 2.437 3.824 1.779

Prihodi

Prenos dobiti 27 159 169 195
Kamata 723 577 2.2, / 1.760
Provizije 3.152 3.726 3.396 1.468
Bruto dobit 3.902 4.462 5.842 3.423

Zbir bilanse iznosi 139.23 miliona dinara, a prema 1929.
godini veći je za skoro 12 miliona dinara. Glavnica iznosi 40
miliona dinara, pošto je u proleće 1929. godine bila duplirana. 
U 1926. godini iznosila je svega 10 miliona; prema tome je za 
poslednje četiri godine »četvorostručena. To je dokaz, da su 
banci potrebna vrlo velika sretstva, koje je m obilizirala u šum
skoj industriji. Ona bi ta  sredstva lako mogla dobiti i kao kre
dite, ali bi u tome slučaju ovogodišnji bilans morao iskazivati 
gubitak umesto dobitka; akcionari u nepovoljnim privrednim 
prilikama rezigniraju na dividendu i veoma su zadovoljni sa 4% 
ukamačenjem svojih akcija, dok su poverioci neprimerno skup
lji a sem toga oni potražuju glavnicu i kamatu, bez obzira na 
razvoj konjukture. Sretstva banke Gajret bila su ranije i suviše 
malena; sem toga pojavila se i  potreba, da se likvidiraju me
đusobni odnosi „Varde” sa Šipadom kao i njihovi drugi ortački 
poslovi, što sve je zahtevalo velika sretstva. U toj tražnji se je 
banka Gajret srela sa „Ofom”, koja je učestvovala u povišenju 
glavnice.kao akcionar a istovremeno osigurala „Vardi” dugogo
dišnje plasiranje robe na evropskom tržištu. 0  svemu ovome 
ranije smo detaljno pisali.

Rezervni je fond u 1930, godini porastao za 400 hiljada 
dinara na 2.4 miliona tako da iznose sopstvena sretstva krajem
1930. godine 42;4 miliona dinara.

Bančini izvori tuđih sretstava su ulozi, poverioci i re- 
eskont kod Narodne banke. Ulošci, naime ulozi na štednju i po 
tekućim računima u stalnom su porastu. U 1930. godini porasli 
su za 4.4 miliona a iznose 21.19 miliona dinara. Pri tome treba 
napomenuti, da upravlja banka i velikim javnim kapitalima, va
kufskim i t. d. koji su joj predati na duže rokove i koje vodi 
banka preko računa ulozi. Poverioci su u poslednjoj godini po
rasli za 3,8 miliona na 10,09 miliona. To su pre svega iznosi.

koje joj je stavila ,,0 fa” na raspoloženje, za finansiranje šum
ske industrije. Povečan je takođe i rećskont od 8.4 miliona na
11.1 miliona dinara; vidimo, da je ova pozicija u 1929. godini 
smanjena za preko 4.2 miliona dinara, kad je banka Gajret 
imala veći prihod sopstvenih sretstava iz nove emisije.

Tuđa sretstva iznose k ra je m '1930. godine 42.4 miliona a 
interesantno je konstatovati, da su jednaka sopstvenim sretstv i-, 
ma. Prema tome njihov je međusobni odnos upravo idealan. 
Koliko su upravljači banke Gajret pravilno shvatili potrebu po
višenja pokazuje i sledeće upoređenje. Tako je odnos sopstve
nih prema tuđim sretstvima poslednjih godina sledeći:

Godina Sopst. sretstva

u milionima

Tuđ. sretstva

dinara

Ukupno

1927. 22.0 37.2 59.2
1928. 22.0 32.8 54.8
1929. 42.0 31.5 73.5
1930. 42.4 42.4 84.8

Od tih sretstava najviše je plasirano u dužnike po tek. 
računima. Najvećim delom to su sretstva, kojima -banka finan- 
sira „Vardu” ; ona dostižu krajem 1930. godine 54.0 miliona 
dinara, a prema 1929. godini veća. su za 6.63 miliona. U toku 
poslednjih tri godina, u vezi sa reorganizacijom posla, u ne
prekidnom su povećanju —- za preko 24.2 miliona dinara. Me- ' 
nioni krediti ne variraju mnogo: od 1927. godine, kad su iz
nosili 18.16 miliona, reducirani su u 1928. godini na 16 miliona; 
u 1929. godini iznose 17.33 miliona a krajem 1930. porasli su 1 
na 19.58 miliona. Ovde smatramo, da preovlađuju krediti dati 
bosanskoj privredi. U poziciji efekata nalaze se paketi akcija 
preduzeća koja kontroliše banka Gajret. Na prvom mestu na
lazi se „Varda” sa 7.3 miliona (a 2.6 miliona dinara glavnice 
nalazi se u rukama „Šipada”) kao i njezino učešće u „Domu”, 
„Slaviji” i Narodnoj šumskoj industriji. Ali će u toj poziciji biti - 
i veći iznos državnih hartija od vrednosti.

!U računu gubitka i dobitka pada u oči, da je poslednje 
dve godine iskazan samo saldo kam ata; u interesu preglednog 
bilansiranja mi bismo pledirali za to, da se vrati banka ranijoj 
praksi. Pohvalno je, da se u 1930. godini odvajaju troškovi od . 
piata i dodataka; vidimo, da su bančini izdatci na plate, uporc- 
đeni sa volumenom njezinog poslovanja, upravo minimalne — 
iznose svega 506 hiljada dinara —• što je u ostalom potpuno u _ 
saglasnosti sa njezinom ulogom finansijera, pošto taj posao ne 
traži veliki činovnički aparat.

U 1929. godini, prvoj posle izvršene preorijentacije, čista • 
je dobit iskazana sa 3.82 miliona dinara. U toj godini su bili 
ostvareni svi potrebni preduslovi, da se u buduće posao još 
bolje razvije, što bi nesumnjivo bio slučaj, da, u šumskoj-indu
striji nije nastupila svetska kriza. Ona je za upravljače banke 
Gajret postala fatalna, jer je poništila sva njezina opravdana 
očekivanja. Ali je pitanje, kako bi izgledao bilans za 1930. go
dinu, da u 1929. nije izvršena reorganizacija i da nije bila po
stignuta poslovna veza sa „Ofom”, Nesumnjivo je, da bi prihodi, 
bili još mnogo manji.

Uprkos krizi, rezultat rada je potpuno zadovoljavajući. 
Čista dobit, zajedno sa prenosom iz ranije godine, iznosi 1.78 
miliona dinara, a podeljena je ovako: 1.6 miliona na 4% divi
denti, a ostatak od 180 hiljada prenet je na novi račun.

U upravi se nalaze:
Upravni odbor: Predsjednik: Inž.. Hajdar Čekro; Potpred

sjednik: Dr. Zaim Šarac; Luj Binjon, Dr. Hamdija Karamehme- 
dović, Dr. Vojin Đuričić, Albert Jošua, Pero Stokanović, 
Avram D. Salom, Aziz Sarić, Dr. Mahmud Mehmedbašić, Dr. 
Milivoje S. Vasić, Hasanbeg Zulfikarpašić.

Nadzorni odbor: Pretsjednik: Artur Vaš;-Potpredsjednik : 
Ibrahim Sarić; Mahmud Behmen, Jusufbeg Čerigić, Mujaga Ha- 
džić, Mustajbeg Halilbašić, Dr. Jovan Lovčević, Dobrivoje Sto- 
šević, Hasan ef. Šehić.
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„КРИВАЈА“ ШУМСКА ИНДУСТРИЈА A. Д. (РАНИЈЕ АЈС- 

ЛЕР И ОРТЛИБ) ЗАВИДОВИЋИ.

Погоршање коњунктуре наше шумске индустрије, од- 
разује се и на биланси „Криваје“. Година 1928. завршена 
je са чистим добитком од 6.9 милиона динара. Године 1929, 
чисти добитак пада на свега 96 хиљада динара. A прошла 
година завршена je са губишом од 10.2 милиона динара.

У прошлој години читава наша шумска индуетрија 
радила je са губитком. Ако су поједина подузећа у биланси 
ипак исказала мали добитак, биланса je фризирана. У ве- 
ћини случајева начете Čy тајне резерве, које су формиране 
у годинама повољне коњунктуре. Te тајне резерве могу се 
употребити да се искаже чисти добитак ако he погорша- 
н>е коњунктуре трајати кратко време, na се не жели обу- 
ставити исплата дивиденде, макар то било <само за годмну 
дана. Ako постоји вероватност, да he криза дуже да траје 
и да he се губитци гомилати кроз неколико година, онда 
збиља нема смисла помоћу тајних резерви исказивати до- 
битке којих није било. Биће добро ако те резерве буду до- 
стајале да покрију ефективне губитке.

Држимо да исправно раде она подузећа индустрије 
дрвета, која отворено исказују губитак. Њихове билансе 
показују у далеко већој мери слику реалности, него билансе 
подузећа који и за прОшлу годину покривају издатке са 
примитцима или чак исказују и добитак.

„Криваја“ je имала кураж да прошлу годину заврши 
са губитком од 10 милиона динара. Мало коме подузећу, 
с обзиром на резерве било би лакше од „Криваје“ да je и 
прошлу годину завршило без губитка. Ну управа je ипак 
хтела да слику покаже онаковом, какова je уистини и да 
се мане сваког улепшавања. Њ ена биланса je реалнија од 
билансе многих шумских подузећа.

„Криваја“ je водеће подузеће за мекано дрво. A криза 
у меканом дрвету je најтежа. Ту je конкуренција иноземства 
много јача него што je случај на пример код славонске хра- 
стовине. A и конкуренција између домаћих продуцената ме- 
ког дрвета je доста јака. Поред неколико великих подузећа 
дрва имамо и стотине малих пилана. Код повољне коњунк- 
■туре те мање пилане много не сметају. Међутим код слабе 
коњунктуре с обзиром на недовољна сретства оне попу- 
штају. Велике пилане, већ ради великих режијских трошкова, 
присиљене су да се прилагоде и тако ситуација бива још 
гора него што би то тражиле прилике.

Криза наше индустрије дрвета, нарочито меканог, 
лежи пре свега у томе што je пласман слабији, и пошто су 
и цене знатно пале.

У најновије време ради ее на оснивању картела шум- 
ске индустрије. Са једне стране дошло je до аранжмана из- 
међу' наших и румунских великих пилана a са друге стране 
формирају се картели и за поједине гране наше домаће ин- 
дустрије дрвета. Код формирања тих жартела „Криваја“ 
дотично шезин генерални директор главни су иницијатори. 
Њиховом настојању мора се много захвалити.

Биланса „Криваје“ за 4 последње године пружа сле- 
дећу слику : :

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хиљадама динара

Акционари 3.161 3.161 1.600 ---------------

Инвестиције 129.590 118.158 122.471 126.366
Залихе дрвета 29.395 31.877 36.015 27.155
Погоноки материјал 10.155 8.776 8.000 7.861
Претплата 9.345 2.984 4.550 5.247
Евиденција 27.933 22.946 16.760 11.760
Дужници 26.438 9.389 27.652 44.879
Менице 311 1.674 3.217 1.755
Г убитак — — — 10.216

Пасива
Деоничка главница 90.000 90.000 90.000 90.000
Резерва -— - 430 2.559 2.559
Банке, транзиторно 444 —— 5.202 1.051
Интерим 6.193 5.744 4.522 ' ------
Повериоци 136.432 111.926 124.922 149.412
Добитак 4.853 6.899 96 -------
Укупна биланса 237.966 215.519 227.690 243.085

Укупна je биланса концем 1930. године за преко 15 
милиона динара већа од укупне билансе концем 1929. го- 
дкне. To у периоду слабе коњунктуре није најповољ- 
нији знак.

Инвестиције су порасле за 4 милиона динара, С об- 
зиром на укупни износ инвестиција то je само 3%. Значи 
да већих инвестиција ипак Иије било. По свом укупном из- 
носу, инвестиције репрезентирају 'мањи износ него концем
1927. године.

Залихе дрвета су у опадању. Концем 1930. године из- 
носе 27 милиона према 36 милиона концем 1929. -године. Т ° 
показује на погоршање коњунктуре, у првом реду на слабије 
пласирање робе. У таквим приликама фабрикант гледа какз 
he редуцирати продукцију, да му на складиштима не леже 
превелике количне робе. Криваји je успело да у знатној 
мери редуцира складиште готовог материјала.

Дужници су порасли за 17 милиона динара. Погор-- 
шање коњунктуре нарочито у увозним земљама приморгјва 
вслика подузећа да својим купцима дају дуже кредите. По- 
горшање коњунктуре редовно je праћено повећањем дуж- 
ЈЈ.ика. Пре 3 године кад je коњунктура за меко дрво била ван- 
редно повољна, дужници су износили тек 9 милиона или 
ксшто преко једне петине данашњих износа.

У пасиви најважнија je позиција повериоци. Они су 
порасли од 125 милиона на 149 милиона или за скоро 25 ми- 
лпона. To je у вези у првом реду са порастом дужника. 
ФинансираЉе подузећа врши се преко кредитора. Чим која 
позиција активе порасте расту и они.

Инвестиције су за преко две трећине покривене вла- 
ститим сретствима. С обзиром на залеђе које има Криваја 
та je размера још веома повољна. Наравно да би повишење 
главнице у циљу да се тако покрију све инвестиције и део 
прометног капитала,. боље одговарало потребама. Међутим 
код афилираних подузећа то je прилично споредна ствар кад 
!и онако сва сретства ставља на расположење једна је- 
дина рука.

„Н И ХА Г“ ДИОНИЧАРСКО ДРУШ ТВО ЗА ИНДУСТРИЈУ 
И ТРГО ВИИ У ДРВА —  ЗАГРЕБ.

Подузеће je основано 1909. године у Нашицама. Го- 
дине 1921. сели се у Загреб. До јесени 1923. године немачкн 
je назив -подузећа гласио „Нашицер Индустри унд Холцхан- 
делс A. Г.“. Како je под именом „Нашичка” протоколирана 
Белика шумска индустрија која има централу у Загребу a 
пилане у многим местима Славоније, у процесу који je био 
вођен, било je подузеће, чију билансу овде анализирамо, 
приморано, да измени свој назив, односно да из њега избаци 
„нашичко“. Тако je дошло до „Нихаг” који je састављен од 
псчетних слова раније немачке протоколације.

Нихаг има бурну финансијску прошлост. Почетна 
главница износила je 150.000 круна. Године 1911. подиже се 
на 250.000 круна. Године 1917. еледе два повитења. У јуну 
на пола милиона a у децембру на милион круна. Године 
1918. и 1919., у две етапе еледи повишење на 4 милиона 
круна. Емисиони курс износио je 400 круна при номиналн 
од 200 круна. У фебруару 1920. године главница ее повиеује 
на 8 милиона a у фебруаруа 1921. године на 16 милиона 
круна. Beh у априлу 1921. следи повишење на 24 милиона 
круна. Годину дана касније видимо повишење на 32 мили- 
она круна.



Године 1923., пошто je главница у законској релацији 
1 динар =  4 круне редуцирана на 8 милиона динара следи 
пс-вишење на 16 милиона динара. Половину емисије преузели 
су стари акционари a половину преузео je један синдикат у 
коме су суделовале водеће личности наше шумске инду- 
стрије.

Године 1924. следи најинтересантнија трансакција. Од- 
лучује се повишење главнице од 16 на 32 милиона динара. 
Извршено je међутим повишење само на 28 милиона. И то 
тако^ да акционари преузимају 5 милиона динара нове еми- 
еије, a 7 милиона добије држава. И то уместо наплате у го- 
tobom за државне шуме које je  купио „Нихаг“. Тако je др- 
жава постала акциоиар овог подузећа. Чак je и у управни 
одбор делегирала своје изасланике. Да je она при томе лошо 
прошла не треба ни наглашавати. Изгубила je сав капитал 
којег би била добила за продану шуму. Деонице су наиме 
кссније постале готово -безвредне.

Године 1930. долази до великог и радикалног чиш- 
ћења. Главница се редуцира од 28 милиона на 560.000 ди- 
нг.ра. Номинала акције снижена je од 50 на 1 динар. Ha тај 
ev начин отписани губитци. Поред тога je проведено ста- 
пање 100 дионица од 1 динара номинале на 1 дионицу са 
100 динара номинале. Да се дође до нових сретстава прове- 
дено je и повишење главнице од 560.000 динара на 6,160.000 
динара и то издањем 56.000 нових акција a Дин. 100 номи- 
нале који су били понуђени старим акционарима. Неуписане 
акције преузела je Југословенска Унион банка.

Како видимо „Нихаг“ у погледу акционарског капи- 
тала има бурну прошлост. A и међу акционарима било je 
честих промена. Мајоритет акција често je мењао власника 
или групе. Сада je у рукама Југословенске Унион банке.

Биланса за 3 последње године пружа следећу слику:
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 79 113 225
Ефекти ----- 246
Римесе 242 247 351
Дужници 15.728 9.920 10.207
Залиха 2.725 6.093 1.083
Инвестиције 11.229 14.437 12.515
Шумске таксе ____ 2.768
Губитак 27.812 28.001 133

Пасива
Главница 28.000 28.000 6.160
Резерва 575 575 — -
Амортизација 154 154 154
Вероћници 28.801 26.799 20.659
Укупна биланса 57.816 55.814 27.531

Губитак од 28 милиона динара -како je исказан концем
1929. године отписан je редукцијом главнице од 28 милиона 
на 560 хиљада дакле за 27 милиона 440 хиљада. Поред тога 
употребљен je резервни фонд од 570 хиљада динара. Тако je 
био отписан сав губитак. Губитак од 133 хиљаде исказан 
концем 1930. године je губитак из прошле пословне године.

Како je главница повећана од 560 хиљада на 6 мили- 
оиа 160 хиљада динара било je могуће : редуцирати повери- 
оце за 6 милиоиа динара. Тиме се je финансијско стање по- 
д.узећа битно поправило. Половина инвестиција покривена je 
главницом. Потпуна санација подузећа тражила би пови- 
шење главнице на 12 милиона динара. За здрави развитак 
подузећа било би наиме неопходно потребно да су барем ин- 
вестиције покривене сопственим сретствима.

Дужници, који су 1929. године били редуцирани од
15.7 на 9,9 милиона динара, прошле су године порасли за 
300 хиљада динара. Инвестиције су напротив редуциране 

. за 2 милиона динара, у првом реду помоћу знатних отписа.
Залиха робе редуцирана je од 6 на 1 милион динара. 

To je у вези са пословањем у прошлој години.

Губитак од 133 хиљаде динара с обзиром на прилике 
које владају у шумској индустрији, није знатан. Подузеће je 
двнас постављено на здраве темеље и чим се коњунктура 
поправи, оно ће да послује са успехом, као што je то и ра- 
није био случај.

FABRIKA TR IK O TA ŽE I DRUGIH TEKSTILNIH  PRERAĐE
VINA „ŠUMADIJA” A. D., BEOGRAD.

Može se reći da je Beograd oplakao zatvaranje fabrike 
Braća Mautner, u kojoj je bilo zaposleno oko 1000 radnika. Kao 
što smo svojedobno saopštili, najveći deo mašina i uređaja ku
pila je Jugo-Češka u Kranju, sem uređaja za trikotažu, koji je, 
kako je to dosada bilo smatrano, zadržao sopstvenik za sebe. 
Ta je vest bila netačna. Uređaj za trikotažu bio je prodat dvo
jici našim industrijalaca i to fabrici trikotaže i drugih tekstil
nih prerađevina „Šumadija” a. d., Beograd i Vladi Iliću i Komp. 
za njihovu tekstilanu vune u Karlovcu.

Žaleći zatvaranje velike tekstilne fabrike, Beograđani nisu 
primetili da se u međuvremenu podigla druga jedna fabrika, 
koja je velikim delom zamenila zatvorenu. To je fabrika triko
taže i drugih tekstilnih prerađevina „Šumadija” a. d. Beograd, 
u ulici Miloša Velikog.

Ona je osnovana 1928. godine od lica, koja su 
mislila da je eksploatišu kao prost trgovački ortakluk. Osnivači 
su bili delom stranci, a delom domoroci. Baš na postanku Šii- 
madije može lepo da se vidi, kako inostrani kapital, kad na
pravi dobro iskustvo u zemlji, pokazuje sve veći interes prema 
njoj. Prvobitni osnivači „Šumadije” bila su dva tekstilna struč
njaka, dva trgovca, stranca, koji su više godina obavljali veliki 
trgovački posao između Jugoslavije ii Francuske; izvozili sit vrlo 
velike količine vune za francuske industrijalce. Na taj način upo
znali su oni naše trgovačko-industrijske prilike, i odlučili da 
osnuju „Šumadiju”. Osnovana je od braće Oadol, a Od naše 
strane g. Jaše Alkalaja sa jednom grupom njegovih prijatelja. 
Fabrika je podignuta početkom 1928. godine, a u avgustu iste 
godine protokolisana je kao akoionarsko društvo. Godine 1928. 
fabrika je radila samo 4 meseca.

Kasnije su izvršene neke lične promene kod velikih akci- 
onara. Na mesto g. Jaše Alkalaja, koji je najaktivniji osnivač 
industrijskih poduzeća u Jugoslaviji, došla je druga grupa sa 
g. Albalom na čelu. G. Albala je danas glavni tehnički i komer
cijalni faktor u „Šumadiji” .

Fabrika je prvobitno bita organizovana za produkciju tri
kotaže. Ona je imala za zadatak da izrađuje zimsko rublje i 
ženski vuneni veš. Posao se odlično razvijao, tako da je u toku
1929. godine proširena fabrika i za izradu rukavica, » reba istaći, 
da je „Šumadija” osnovana onda kada je Beogradska tekstil
na industrija” bila u punom radu, i da je preuzimanje jednog 
dela uređaja „Beogradske tekstilne industrije” došlo docnije, i 
služilo samo za proširenje fabričkog uređaja „Sumadije”.

Koliko je nama poznato to je najaktivnija fabrika triko
taže u Jugoslaviji. Ona prodaje svoje proizvode u celoj zemlji. 
Naravno najveći deo u Beogradu, ali i u Vojvodini, u Slavoniji, 
Hrvatskoj i Slovenačkoj. Možda neina kod nas poduzeća, koje 
je za tako kratko vreme imalo tako veliki polet. Sve se to ima 
zahvaliti racionalnom rukovođenju fabrike. Uprava stoji na gle
dištu, da treba što više izbegavati upotrebu skupih bankarskih 
kredita, da se treba u glavnom oslanjati na svoja sopstvena 
sretstva i da treba kupovati robu za gotovo, jer se ona tako 
najjeftinije može da kupi zbog prilika na svetskom tržištu, i 
da robu treba prodavati što jeftinije. Amerikanski principi služ
be mušteriji. Na tim principima trikotaža za dve i po godine 
svoga rada uspela je da danas zaposli blizu 600 radnika. Fabri
ka je neprekidno u pogonu. Gde god je to tehnički mogućno, 
radi se u tri šihta. Ako bi njeno razviće išlo istim tempom, ona 
bi uskoro postigla volumen proizvodnje Beogradske tekstilne 
industrije i ako se ona bavi samo jednim delom proizvodnje, 
kojom se bavila poslednja. U svakom slučaju „Šumadija” je 
preuzela celokupno radništvo za trikotažu „Beogradske tekstilne



industrije” tako, da se može reći, da ne samo ni jedan od tih 
radnika nije besposlen, već je primorana da obučava novo rad
ništvo, — pošto se iz ostalih krajeva ne može da dovede pot
puno obučeno radništvo.

Po sebi se razume da uprava fabrike budno prati razviće 
ekonomskih prilika u zemlji i na strani i da prema tome ude- 
šava ne samo volumen svojih poslova već i politiku unov
čenja svojih proizvoda. U ovoj industrijskoj grani je robni kredit 
tako ukorenjena navika još pre rata da je nemogućno održavati 
je na bazi prometa za gotovo. Istina u tom pogledu su uzansi 
u našoj zemlji veoma razni. Prema našim informacijama izgleda 
da je u Hrvatskoj najveća bila zloupotreba rob. kredita. Mnogo 
su zdravije bile prilike u Slovenačkoj pre d posle rata u celokup- 
noj trgovini na veliko pa i u ovoj, a dosta su zdrave prilike i 
kod nas u Srbiji. U svakom slučaju uprava „Šumadije” mogla 
bi da nam pruži dragocene podatke o navikama u pogledu rob
nog kredita u ovoj branši u raznim krajevima naše zemlje.

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 28 78 98
Poštanska štedionica — —• 54
Hartije od vrednosti — 5 10
Depoziti 7 15 15
Kaucije 55 55 —
Menice 097 613 995
Tekući računi 1.338 — -—
Mašine 1.148 1.337 —
Zgrade —- — 2.140
Fabrički uređaj 105 252 2.613
Roba 1.607 1.182 3.725
Inventar 26 33 46
Osnivački troškovi 50 46 36
Garancije — 1.000 —

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 6 18 39
Fond za dubiozna potraživanja 6 18 39
Tekući računi 29 458 5,772
Banka 5 —■ 991
Akcepti 2.171 — —
Kaucije 55 55 —
Prenosne pozicije 117 185 —
ueneracije 60 1.000 —
Razno fi 12 •—
Dobit 107 312 258
Poreska rezerva — 60 100
Nagrade upr. i nadzor. odboru — — 21
Zbir bilanse 5.063 4.618 9.734

Na gornjoj tablici možemo vrlo lepo da posmatramo raz- 
viće industrije „šum adije”. Tako n. pr. i mašine i zgrade izno
sile su u prvoj 1928. godini 1.14, u 1929. godini 7,33, a u 1930. 
godini same zgrade iznose 2,14 mil. din., a fabrički uređaj, koji 
je 1928. zajedno s mašinama iznosio 1.25 mil. din., popeo se
1930. na 2:61 mil. din. Roba u aktivi, koja je od 1,6
miliona u 1928. godini porasla na 3,7 miliona dinara,
pokazuje takođe ogroman porast volumena poslova „Šu
madije”. Interesantno je istaći da se u aktivi kroz sve
tri godine nalazi pozicija menice koja je u 1928. godini iznosila 
0.7 miliona dinara, a u 1930. godini okruglo jedan milion. Iz 
ovoga izlazi da fabrika u svom portfelju ima skoro milion di
nara menica mušterijskih.

vjlavnica iznosi nepromenjeno 21j/n miliona dinara. Re
zerve su još slabe oko 80.000 dinara, zato što je poduzeće i 
suviše mlado, tek u trećoj godini svoga rada. Tekući računi po
kazuju porast od 29.000 u 1928. godini na 5.7 miliona dinara u
1930. godini. Pri tome treba imati u vidu da suma od 5.7 mi

liona dinara ü pasivi „tekući računi” ne obeiežava ukupan dug 
zbog toga što je društvo pri bilansiranju izvršilo kompenzaciju 
aktivnih i pasivnih tekućih računa tako da gornja suma pret- 
stavlja samo saldo. Ali za ocenu stanja poduzeća ipak je do* 
voljno kad se zna saldo po tekućim računima. Ali pri tome 
treba imati u vidu da tekući računi ne moraju značiti dug samo 
kod banke već i kod privatnih lica. Jer u drugoj poziciji poka
zuje se suma od 991 pod imenom banke. I to je saldo. Znači 
da je od sume odbijena gotovina koje ima poduzeće kod bana
ka. Kako se banke iskazuju zasebno, to je vrlo verovatno, da 
su dugovanja po tekućim računima nebankarske prirode t. j. 
verovatno pojedinim akcionarima za koje se zna da su vrlo 
imućni. Za povoljnost finansijske situacije poduzeća je takođe 
vrlo povoljan znak da su se u pasivi akcepti koji su u 1928. 
godini iznosili 2,1 miliona dinara, izgubili u 1929/1930. godini. 
Akcepti su najopasnij oblik dugovanja. Znači da su akcepti 
isplaćeni na teret tekućih računa.

Ukupan zbir bilanse skočio je od 5 miliona 1928. na 9,7 
miliona 19230. godine.

Račun dobitka i gubitka.
Rashodi 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Troškovi 178 592 833
Kamata 47 99 465
Otpisi 132 14 17
Amortizacije 210 166 337
Razno 82 91 - , —

Dobit 156 408 421
Porez — — 260

Prihodi
Na fabrikaciji 806 1.264 2.333
Prenos dobiti — 107 —

Bruto zarada 806 1.371 2.333
Bruto prihod porastao je od 0.8 miliona dinara na 2,33 

miliona dinara. Naročito je veliki porast u 1930. godini. On je 
skoro dupliran prema 1929. Prihod dolazi u glavnom od fab- 
rikacije. U rashodima glavnu poziciju zauzimaju troškovi fab- 
rikacije: 830.000 din. Zatim kam ata 465.000 din. Dobit iznosi 
421.(XX) din. A pre toga je za omortizaciju upotrebljeno 251.000 
din. i to 294.000 za fabrički uređaj a 43.000 za zgrade. U 1928. g. 
nije data nikakva dividenda, u 1929. bila je 12% a u 1930. godini 
10%. Ostalo je upotrebljeno na povećanje rezerve i za obezbe- 
đenje poreza za iduću godinu. Društvo „šum adija” postupa vrlo 
oprezno pri iskazivanju čiste dobiti, jer svake godine rezerviše 
izvesnu sumu za porezu. Ta rezerva u 1930. godini iznosi 
100.000 dinara.

I
ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА У СУБОТИЦИ.

Приликом прошлогодишње аналиве биланса (за 1929, 
годину) Градске штедионице у Суботици ми смо међу оста- 
лим приметили, да се лотраживања ■ код бамака, и ако се 
налазе на одмах плативим рачумима, не могу убрајати међ 
готовину. Констатирамо, да ова наша примедба није остала 
без одјека — јер код проучавања биланса за 1930. годину 
то више није случај. Чак и Поштанска штедионица и rio- 
тражња Народне банке су одвојене од благајне. Иначе je 
биланс и прошле године био детаљизиран и прегледно са- 
стављен — али je то у 1930. години још усавршено тако, д:> 
може да послужи као школски пример билансирања јавно- 
правних односно комуналних новчаних установа. Он има 
још једно друго, врло важно преимућство: Градска штеди- 
оиица детаљно наводи, коликим износом финансира општин- 
ска предузећа, na и саму општину. Кад би надзорна власг 
присилила све комуналне штедионице да у својим билан- 
сима тачио наводе колико им дугују општине и њихова ripe- 
дузећа, много шта би у појединим нашим' градовима било 
другачије. Свакако да општинске штедионице не би биле
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TSKO либералне према својим олштинама у погледу даван.а 
кредита, a и општинским управама не би конвенирало да 
штедионица својим суграђанима отворено показује колико 
изиосе дугови општине. To je од нарочите важности за оне 
градове, који су у претераној мери ангажовали своје оп- 
штинске штедионице. Публицитет je у томе погледу један 
врло важан иостулат сваке комуналне политике.

Суботичка штедионица na ни општина немају шта да 
крију својим суграђанима, јер je финансијска -ситуација je- 
дне и друге врло повољна, прилике су потпуно сређене. A 
како je у управи штедионице дошло још и до личних про- 
мена, a нове метле добро чисте — то сматрамо, да постоје 
сви разлози за уносан напредак.

Биланс градске штедионице за последље четири го- 
дине даје следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива,

1927 1928 1929
у хиљадама динара 

Готовина 1.998 3.525 5.363 
Менице 5.162 6.651 7.439 
Девизе и валуте 147 201 138 
Хартије од вредности 471 587 874 
Д уж ници:

Град Суботица 8.219 7.708 3.062 
Градска плинара 2.123 3.246 4.272 
Градека штампарија 1.292 1.379 1.258 
за кулљену земљу —  1.015 785 
остали дужници 5.798 4.393 6.324

1930

699
6.251

212
1.239

3.491
5.507
1.342

589
11.053

укупно 17.432 17.741 15.701 21.982
Зајмови на залоге 368 377 467 439
Намештај после отписа 59 262 236 215
Кауције и гаранције 1.239 2.169 1.049 683

Пасива.
Резервни фонд 600 700 850 1.000
Рез. фонд за курс.

уз харт. од вред. 31 55 71 104
Пензиони фонд 260 343 403 453

Улози :
на књижице 18.176 18.466 22.524 23.706
недељне штедње — — — 63
на кауционим књиж. — — — 683
no тек. рачунима 6.303 9.475 6.094 5.526

укупно 24.479 27.941 28.618 29.978
Разни приноси — — — 154
Прелазне позиције 56 73 92 109
Чиста добит 214 234 241 261
Збир пасиве 26.881 31.518 31.326 32.061

Рачун губитка и добитка.
Расходи.

Камата 1.550 1.568 1.610 1.706
Трошкови, порез и плате 753 798 1.053 1.202
Отпис од намештаја 9 — 26 24
Чиста добит 214 234 241 261

Приходи.
Камата 1.863 1.792 2.089 2.042
Провизије 647 793 812 1.031
Bmu. на курсу х. одвред. 16 14 31 121
Збир прихода 2.527 2.601 2.931 3.193

Градска штедионица раополаже са 39 милиона динара 
укугших сретстава, од чега je 30 милиона динара уложака, 
1.56 милиона сопствених сретстава и фондова a 260 хиљада 
je чиста добит.

Сопствена сретства саетављела су из резервног фонда

и фонда за Курсну раЗлику хартија 0д вредности. Kako за 
ове обавезе штедионице a 1Јарочито за улошке јамчи општина, 
која je пре аграрне реформе била једна од најбогатијих у 
нашој држави, то штедионици сопствена сретства нису ни 
потребна. У колико их има она потичу из неподељене чисте 
добити, дотиране резервном фонду. Улози у висини од 29.98 
милиона састављени су на следећи начин: 23.7 милиона je 
улог на штедњу; према 1928. години порасли су преко 5 
милиона, a према 1929. за 1.2 милиона динара. Прилив je 
релативно слаб, ако га упоредимо са приликама код других 
комуналних установа ; узрок лежи пре свега у аграрној 
кризи, која je у мало којој вароши толико осетљива као шго 
јс то случај код Суботице. У половини 1930. године отпо- 
чела je штедионица и живу пропаганду у погледу прикуп- 
л>ања ситне штедње ; то je једна од главних задаћа кому^ 
налних штедионица, и ако често пута не доноси материјал- 
них користи ; у Суботици je наиме ситне недељне штедње 
дс краја децембра 1930. године прикупљено свега 63 хил.аде 
динара ; то није много, али je за почетак ипак леп изное и 
управа штедионице добро he урадити, ако ову акцију ин- 
тснзивно настави. Ha кауционим књижицама уложено je 683 
хиљаде дин. Улози no текућим рачунима се све од 1928. го- 
дине стално смањују, због пораста улога на штедњу a и 
због тога, што je општина последњих година знатно сма- 
шила своје дугове,

Највећа позиција активе су дужници no текућим ра- 
чунима, са 21.9 милиона динара. Све три раније године 
остале су некако непромењене, са 16 до 17 милиона динара, 
a 1930. године порасли су за 6.3 милиона динара. Град Су- 
ботица дугује 3.5 милиона динара, према 8.2 милиоиа у
1927. години ; значи, да je своје дугове за четири године 
смањио за 4.7 милиона динара. Међутим, градска се пли- 
нара све јаче задужује, од 2.1 милиона у 1927. на 5.5 мили- 
ci;a крајем 1930. године. Пошто изгледа, да ће општина у 
току 1931. године -примити већи износ на име отштете са 
аграрном реформом одузета земљишта, свакако he ее ови 
дугови у издашној мери смањити ; ван сумње je, да ште- 
дконица плинари не би кредитирала 5.5 милиона, да за тај 
дуг не јамчи и сама општина. Градска штампарија, о којој 
смо обавештени да врло добро ради, задужена je крајем
1930. године са 1.34 милиона ; толико износе кредити и ра- 
кијих година. Позориште и биоскоп се у билансу не иска- 
зују као дужници, a и у извештају се више не спомињу, 
због чега сматрамо, да штедионица са њима не подржава 
никаквих финансиских веза. Тако je и боље...

Кредити дати за «уповину парцелисане земље посте- 
пено се ликвидирају. Од 1928. године, кад су износили не- 
што преко једног милиона, смањени су крајем 1930. године 
на 590 хиљада динара.

Менични су кредити крајем 1930. године смањени за 
972 хиљаде динара a износе свега 6.52 милиона. To смашеше 
долази отуда, што су ти кредити ревидирани према смање- 
ној вреднсти заложених непокретности, због чега je тра- 
жена постепена отплата и пошто су обустављени реесконт- 
ни кредити.

Зајмови на залоге, које даје заложно одељење ште- 
дионице у 1930. години нешто су мањи но раније (износе 
440 хиљада динара) због пада вредности заложних 
предмета.

Залиха девиза и валута иоказана je са 212 хиљада ди- 
нара ; намештај после отписа са 215 хиљада a сопствеие 
хартије од вредности порасле су са 365 хиљада на 1.24 ми- 
лиона динара. Штедионица их je детаљно објавила: ту има
20 комада акција Друштва за ваздушни саобраћај, 9 комада 
обвезница јеврејске црквене општине у Суботици, 500 хи- 
љада динара номинале акција Аграрне банке, 3715 обвез- 
ница 7% инвестиционог зајма no курсу од 87.— , 20 акција 
Народне банке no курсу од 8200 (данас износи 6.300) 553
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обвезница Ратне штете rio, курсу од 424 (дацас je 360), 20 
ксмада акција Опште привредне банке у Суботици, 12 ак- 
цкја Удружене банке, 2 лоза Црвеног крста и један дуван- 
ски лоз из 1888. године. Укупна вредност износи 1.24 ми- 
лиона динара.

Из рачуна губитка и добитка видимо, да су расходи 
no каматама. порасли, за 100 хиљада динара, док су приходи 
мањи за 43 хиљаде динара; то долази отуда, што упркос 
општег снижења камата на улоге штедионица своју каматну 
стопу није снизила да би тиме у што већој мери ширила 
међ грађанством смисао за штедњу.

Чиста добит je исказана са 261 хиљаду динара, a по- 
дељена je овако: 13 хиљада дато je управи као награда, 
150 хиљада резервном фонду, 57 хиљада пенсионом фондЈ 
a 41 хиљада фонду за покриће курсне разлике хартија од 
вредности ; после тих дотација фондови износе : резервни 
1.15 милиона, пензиони 510 хиљада a фонд за курсну раз- 
лику хартија од вредности 145 хиљада динара.

У управи се налазе : Управни одбор: Претседник;
Остојић Селимир, градоначелник града Суботице, Црнковић, 
др. Иван, Футо Бела, Хофман дрч Коломан, пок. Хорвачкц 
Мата, .Каршаи Берталан, Бачић Палковић Шиме, Пенџић 
"Бурица, Паул Ђорђе, Прчић Мишко, Свирчевић Богдан, Ви- 
даковић Антун,1 Војнић Туиић Стипан, Рафајловић др, Ми. 
лош, правни саветник, Сувајџић Александар, управитељ. — 
Пословно веће : Претседник : Остојић Селимир, градоначел- 
ник града Суботице, пок. Хорвачки Мата, Бачић Палковић 
Шиме, Прчић Мишко, Пенџић Тзурица, Свирчевић Богдан. — 
Надзорни одбор : Претседник : Матијевић др. Стипан, јавни 
бележник, Вукић Фрања, Херцог Ладислав, Марковић др. 
Чеда, Никић др. Федор.

STOCK BRANDY MEDICINAL D. D. — SLAV. POŽEGA.
Razvitak Stock Brandy ne zaostaje ni najmanje iza Stock 

Cognac. Mogu trgovački ugovori zabraniti da se domaći desti
lati vina stavljaju u promet pod imenom „cognac”, može se 
reč cognac izbrisati iz naziva naših firmi, — u stvari to malo 
menja. Konzument se ni najmanje ne protivi ako je ime „cog
nac’ ’zamenjéno sa imenom „brandy” . Glavno je da je produkt 
ostao isti i da cene nisu povišene. Mi nemamo pri ruci tačne sta
tistike ali ne verujemo da je posle zaključenja trgovačkog ugo
vora sa Francuskom i- posle zabrane upotrebe naziva cognac 
za domaće produkte uvoz francuskog cognaca mnogo porastao, 
dotično da je opao domaći konsum. Osim, u koliko radi pogor
šanja opštih privrednih prilika konsum alkoholnih pića nije u 
opadanju.

Da se Stock Brandy povoljno razvija pokazuje i bilanca za 
prošlu godinu. Čisti dobitak prelazi 200 hiljada dinara. Kod glav
nice od 1,200.000 dinara to je jedno ukamaćenje od preko 16%. 
To je vrlo retko, da jedno posle rata osnovano poduzeće, koje 
po tome nema od ranije tajnih reservi,pokazuje toliki dobitak. 
I to pošto su se znatni iznosi upotrebili u svrhu amortizacije 
investicija. Reserva amortisacije iznosi već 8 miliona dinara. 
Kod ukupnog iznosa investicija od 12 miliona dinara i kod re
lativno kratkog opstanka firme to je zbilja vanredan rezultat. 
Pokazuje da poduzeće radi konstantno pod povoljnim prilikama.

Stock Brandy razvilo se je u vodeće poduzeće svoje 
struke. Ono ne samo što producira likere nego u znatnoj meri 
pokriva naše potrebe u čokoladi, bonbonima i keksu. Pored 
toga u najnovije vreme producira i razne marmelade te kon- 
servirano voće i povrće. Prema tome ono je koncentrisalo u 
jednom poduzeću razne grane što inače nalazimo kod nekoliko 
poduzeća. Ostale naše tvornice likera na primer ne produciraju 
čokoladu. A tvornice čokolade opet ne produciraju konservirano 
voće i povrće. A tvornice konserva se ne bave importom čaja i

sličnih produkata. Usled proširenja grana produkcije poduzeće 
ima i veće dimenzije i zaposluje danas već nekoliko stotina 
radnika.

Ono je najveće industrijsko poduzeće Požege i okoline i 
za taj kraj koji je inače prilično siromašan znači mnogo, jer 
pruža mogućnosti uposlenja za veći broj radne snage.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Blagajna 40 30 56 94
Roba 4.242 6.002 8.469 7.777
Mušterije 4.228 5.289 6.482 6.046
Investicije 9.494 10.758 11.309 12.040

Pasiva
Glavnica 1.250 1.250 1.250 1.250
Rezerve 120 209 348 479
Rezerva amortizacije 4.176 5.371 6.613 7.944
Verovnici 12.296 15.024 17.889 16,066
Dobitak 172 225 218 218

Investicije su porasle za 700 hiljada dinara. Kako vidimo
one rastu svake godine ; znači da posao iuspeva i da podnosi
nove izdatke. Međutim kako je kvota amortizacije veća nego
što su efektivne investicije, to se u bilanci iz godine u godinu
iskazuje sve to manja vrednost. Pre 3 godine vrednost in
vesticija po odbitku fonda amortizacije iznosila je preko 5 mi
liona dinara. Prošle godine samo 4 miliona dinara. A stvarna je 
vrednost daleko veća. Same nekretnine vrede više a da o stro
jevima i ne govorimo. Kod strojeva je ubrzana amortizacija 
mnogo puta poželjna radi eventualne nabavke novih modernih 
strojeva, makar postojeći i ne bili još istrošeni. Forsirana amor
tizacija kod nekretnina ide za stvaranjem rezervi.

Zaliha robe i dužnici nešto su opali. To bi bilo u vezi sa 
opštim pogoršanjem konjunkture. A konjunktura se oseća u 
prvom redu u artiklima koje fabricira Stock. Međutim to opet 
ima tu dobru stranu da omogućuje sniženje pozicije verovnici.

investicije su uprkos otpisa veće nego vlastita sretstva. 
Međutim ovde se radi o jednom afiliranom poduzeću, koje je 
upućeno na svoju centralu a ne na banke. Pored toga amorti
zacija je tako jaka da ako ne dođe do novih većih investicija, 
da će za dve tri godine vlastita sretstva potpuno pokrivati u 
bilansi iskazanu vrednost investicija.

Poverioci su opali za skoro 2 miliona dinara, što je u vezi 
sa opadanjem zaliha i dužnika. Međutim i jača dotacija rezerve 
amortizacije —• za veći iznos nego što su novo izvršene investi
cije, deluje na njihovo smanjenje.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

Prihodi 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Bruto prihodi 6.656 10.075 11.196 11.502

Rashodi
Opšti troškovi 4.771 8.390 9.488 0.708
Propale tražbine 286 264 248 243
Otpisi 1.426 1.194 1.241 1.331
Čisti dobitak 172 225 218 218

Bruto dobitak stalno raste. To je povoljan znak. A rastu 
i troškovi. No uvek za manji iznos nego što je bruto dobitak. 
Međutim glavni deo profita ade na amortizaciju.
Stock Brandy je jedno od najboljih industrijskih poduzeća koja 
su kod nas osnovana posle rata.

Читајте наше анализе биланса



Банка Гајрет дионичарско друштво у Сарајеву
Рачун изравнања на дан 3 i.  децембра 1930. год.

Актива Пасива

Динара
Готоввна 2,202,669' 18 
Дужници:

no текућим и привр. рачунвма 54,045.206'84 
Мјенице 19,585,946'24 
Ефекти : 

држав. папира, акција новч. 
завода, индустриј. и тргов. 
предузећа 10,651.943'60 

Покретнине 193.250'— 
Издате кауције и гаранције 8,277,764'10 
Оставе 44,274,378'80

Динара
Акцијски капитал 40,000.000'— 
Резервни фонд 2,400,000'— 
Вјеровници 10,089.731*60 
Улошци : i 

no текућим и привр. рачунима, 
уложним књиж. и нупилари 21,197,787*06' 

Реесконт 11,132.606*— 
Неподигнута дивиденда 79.005*50 
Гаранције 8,277.764*10 
Остављачи остава 44,274.378'в0 
Рачун губитка и добитка : 

пренос из год, 1929. 195.711*42 
добитак у год. 1930. 1,584.174*28

Укупно 139,231.158‘76 

Рачун губитка и добитка
Расходи

Укуино 139,231,158*76 

на дан 31. д@ц„ 1930. го д „
Приходв

Динара

Плате и доплатци 506,200'— 
Трошкови 462.814'— 
Порези и пристојбе 675,032‘62 
Чист добитак за год. 1930, 1,779,885 70

Динара
Пренос добитка из год. 1929. 195.711*42 
Камата 1,760.304-70' 
Провизија 1,467.916'20

Укупно 3,423,932‘32 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 3,423.932*32 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Nihag d. d. za industriju i trgovinu drva - Zagreb
Aktiva Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god. Pasiva

Dinara
Gotovina 225.84935 
Vrijednosni papiri 246.560'— 
Rimese 351.609 89 
Dužnici 10,207.199-07 
Zalihe 1,083.423'55 
Investicije v 12,515.189*15 
Šumska taksa i predradnje
etata 1930/31 2,768.363'03 

Gubitak 133.208*38

Dinara
Dion, glavaica 6,160.000 — 
Mirovinski fond 280.000*— 
Umanjenje vrijed nekretnina 154,500*— 
Nepodignute dividende 5,161*03 
Vjerovnici 20,659.870*29 
Transitorije 271.871*10

Ukupno 27,531.402*42 Ukupno 27,531.402 42
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Додатак „Народном Благостањ у“

ГОДИНА Ш БЕОГРАД, 8. АВГУСТ 1931. БРОЈ 32

Садржај: '
Дионичко друштво домаће творнице предења и ткања памука у Дугојреси 
Prva povi. užička tkačka radionica — Užice 
Subotička električna železnica i osvetlenje a. d. — Subotica 
„Угар” шумска индустрија д. д. у Турбе ту

ДИОНИЧКО ДРУШ ТВО ДОМ АЋЕ ТВОРНИЦЕ ПРЕДЕЊА
■ И ТКАЊ А ПАМУКА У  ДУГОЈРЕСИ.

f
Укупна биланса Дионичког друштва домаће творнице 

предења и ткања памука у Дугојреси прошле je године по- 
нсвно премашила износ од 100 милиона динара. Биланс од 
преко 100 милиона динара имала je Дугареса и раније. Ну 
онда се je биланса састављала no другим принципима него 
што je то последње три године. Док су раније у биланци 
псвериоци и дужници били изказани пуним својим износом, 
данас су изказани само пер салдо. To одмах смањује укупну 
биланцу за неких 40—50 милиона динара. Поред тога Ду- 
гареса као предратно подузеће своје инвестиције изказује 
са много мањом вредношћу. Кад би Дугареса саставила би- 
ланцу у којој би били исказани и дужници и повериоци са 
пуним износом и кад би инвестиције дотично властита сред- 
ства била изказана у данашњој стварној вредности, укупна 
сума биланце лако би достигла износ од 200 милиона динара,

Према извештају Дугаресе, прошла година није била 
повољна за текстилну индустрију. Јачи пад цена аграрних 
продуката веома je ослабио куповну снагу сељака. A сељак 
je иајвећи консумент артикала које продуцира Дугареса. 
Услед тога са једне стране промет je знатно назадовао. A и 
складишта су била већа него што je то обично случај.

У извештају се отворено износи, да je подузеће про- 
шле године претрпело губитке и на сировинама. Наиме по- 
четком године биле су набављене веће количине сировине. 
Међутим у памуку дошло je до знатног пада цена. Цена 
памуку у доба прераде била je no томе много нижа него у 
периоду купње. Како je конкуренција доста знатна, то се 
je тај пад цене памука морао узети у обзир код израчуна- 
вања продајних цена. Другим речима неке партије су биле 
прерађене са губитком.

Поред тога за отписе на дужницима морао се je, с 
обзиром на општи развитак прилика употребити већи износ 
него што се je могло предвидети. Велетрговина мануфакту- 
ром била je прошле године услед слабог инкаса, што je опет 
у вези са аграрном кризом, у тешким приликама.

Многа текстилна подузећа била су приморана да за- 
траже принудно поравнање, a много их je пало и под стечај. 
Код таквих прилика у текстилној трговини наравно да je и 
наш највећи фабрикаит текстилне робе морао осетити јачи 
губитак.

Ну ипак у пркос свим тим приликама и више непри- 
ликама подузеће и за прошлу годину изказује добитак од
2.2 милиона динара —  као и последњих неколико година. 
Његови су темељи тако чврсти, латентне резерве тако јаке, 
да оно и код погоршане коњуктуре може да изкаже исти 
добитак.

Биланца за 4 последње године овако изгледа : 
Актива.

1927 1928 1929 1930
у хиљадама динара

Зграде 20.037 21.124 28.220 28.220
Стројеви 18.570 20.311 21.919 30.012
Благајна 528 32 154 107
Ефекти 1.616 1.365 1.540 1.714
Роба 43.069 . 51.586 43,842 43.375
Дужници , 38.613 — —

Пасива.
Г лавница 56.250 56.250 56.250 56.250
Резерве 5.535 5.535 5.535 . 5.535
Резерве валоризације 7.215 7.215 7.215 7.215
Фонд амортизације 5.509 8.882 12.817 16.976
Повериоци — 14.161 11.462 15.022
Добитак 2.391 2.116 2.151 2.162
Укупна биланца 122.438 93.423 95.680 103.432

Код зграда нема у прошлој години никакве промене.
Стројеви међутим су порасли за 8 милиона динара. Поред 
константног проширења творнице, прошле године подигнута 
ј? и нова велика електрична централа. Дугареса има и вла- 
ститу хидроцентралу. Међутим како у лету нема довољно 
воде, подузеће je морало ту и тамо да редуцира свој .погон. 
Да се ослободи завиености од метереолошких појава, Ду- 
гареса je изградила електричну централу која спада у ред 
наших већих калоричних централа. Она je могла наћи и јачи 
ослон на Уједињење централе Карловац—Загреб. Међутим 
са градњом велике централе почело je још пре него што се 
знало да he доћи до споја Карловца са Загребом. Велике 
централе међутим имају ниске продукционе трошкове пак 
им није потребан ослон на друге централе. Осим ако су 
тс хидроцентрале са сасвим ниским продукционим трош- 
ковима.

Роба je изказана са пола милиона мањим износом него
1929. године. У извештају, међутим се говори о „нагоми- 
лавању робе на складишту“, јер je у међувремену цена робе 
знатно пала.

Инвестиције Дугаресе износе нешто испод 60 милиона 
динара. Кад одбијемо „Фонд амортизације“ у вредности од 
17 милиона динара, заправо само 42 милиона динара. Глав- 
ница износи 56.25 милиона динара a разне резерве 12.75 ми- 
лиона динара. По томе властита сретства износе 70 милиона 
динара или преко 20 милиона динара више негс> што су ин- 
вестиције.
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Упркос томе ванредно повољном односу између вла- 

ститог капитала и инвестиција главна скупштина за 1930. 
годину закл>учила je издавања обвезница за 30 милиона ди- 
нара.

Салдо повериоца изноеи 15 милиона. За тај износ по- 
дузеће има више кредитора него дужника. Издавањем об- 
везница за 30 милиона Дугаресе неће требати ни nape бан- 
ковног кредита, што у данашње доба много значи.

До јавне емисије обвезница неће доћи. Читаву еми- 
сију пренеће она подузећа која су и до сада финансирала 
Дугаресу.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику : 
Прнходи.

1927 1928 1929
у хиљадама динара

Од предива 
Од робе

19.804
23.007

14.760
27.307

18.795
30.598

1930

21.477
21.578

Приходи.
Т рошкови 1.731 2.259 2.046 2.991
Фабрикација 4 24.279 22.715 28.043 26.782
Погон машина 4.472 4.011 4.908 —
Издржавање зграда 2.373 1.676 1.829 1.953
Порези 2.260 2.278 2.430 1.750
Камати 1.484 2.514 2.756 —
Амортизација 3.373 3.373 3.373 3.373

Приходи од предива порасли су и прошле године за 
скоро 3 милиона динара. Наше предионице имају далеко 
повољнију ситуацију «ero ткаонице. Њихова продукција ни 
игдалека не покрива тражњу. Увозе се знатне количине пре- 
ђе a како je увозна царина доста знатна могу предионице 
да получе добре цене. Предионица Дугаресе не само да по- 
крива потребу влас?ите ткаонице него продаје знатие ко- 
личине и осталим ткаоницама у земљи. Инвестиције за једну 
предионицу доста су знатне. Зато и видимо да се je ткачка 
индустрија развила далеко боље него што je случај са лре- 
дионицама.

Код робе je мањи приход за 9 милиона динара. To je 
у вези са погоршањем ситуације на текстилном тржишту 
m ro долази до нарочитог изражаја код готове робе.

Општи трошкови су у порасту, a трошкови фабрика- 
ције у опадању. И то у далеко већем обиму него што из- 
гледа у биланци. Године 1929. имало смо као издатак и „no
no н машина" са скоро 5 милиоиа динара. Прошле године 
т i je унесено у трошкове „фабрикације". По томе опадање 
изноеи преко 6 милиона динара. И порези су знатно опали. 
ИздатцИ за камате уопште нису унесени у рачун губитка и 
добитка. Пошто je иевероватно да поДузеће прошле године 
није требало банковног кредита, изгледа, да су издаци на 
кзматима унесени међу остале ставке издатака.

Побољшањем коњуњтуре услед већих цена пшенице 
осетиће у првом реду Дионичко друштво домаће творнице 
предења и l-Kaifcä памука у Дугојреси.

PRVA POVL. UŽIČKA TKAČKA R A D I O N I C A U Ž I C E

Malo ima ljudi — setn Užičana i onih direktno poslovno 
zainteresovartih — kojima je poznato, da se pod ovom skromnom 
firmom razvija jedno od najstarih srpskih provincijskih pre- 
dužeća, koie bi se danas pravilnije moglo nazvati trestom,

U toj firmi „Tkačka radionica” udružena su u glavnome 
četiri preduzeća: jedna velika i moderna tkačnica, koja nije samo 
„radionica” već savršena fabrika, sa 174 mehanička razboja i 
svim modernim tehničkim priborom, jedna velika elektrana sa
tri centrale u Užicu, Jazu i Brani, sa hidro i kaloričnom produk
cijom od preko 1000 konjskih snaga, koja snabdeva električnom

energijom grad Užice i bližu okolinu. Ona ima dalje i pilanu 
sa 3 gatera, turbinskim pogonom i lokomobilom, a postoji i fab
rika leda, koja odbacuje lep prihod. Sem toga ona pfima i uloge 
na štednju, koji se stalno povećavaju.

U prošloj 1930. godini tkačnica je proizvela 34 različnih 
tekstilnih artikala, 868.234 metara i 262.243 komada robe; od 
toga otpada najviše na srpsko domaće platno, 310 hiljada me
tara, porhet 150.000 m., štof 82.000 m., čitajke 56.000 m., pope- 
lin 56.000 m., zefir 53.000 m., pamučno platno 48198 m., čar- 
šavskog platna 10.199 m., cviliha 37.300 m., Oksford 18.138 m. 
i t. d. Od komadaste robe otpada 117.429 kom. na berberske 
peškire, 48.199 na frotir peškire, 54.123 na maramice, 19.091 
na svilene maramice, 16.019 salfete, 5.071 na čaršave, 1352 
komada pamučnih šalova i t. d. U sravnjenju sa prethodnom 
godinom izrađeno je više 178.641 metar i 113.721 komadaste 
robe; izraženo u procentima, povećanje proizvodnje iznosi oko 
25% u metarskoj a 70% u komadastoj robi.

Poznato je da se naša tekstilna industrija nalazi u po- 
slednjoj godini u osetljivoj krizi. Kod užičke Tkačke radionice
0 krizi nema traga; na protiv, u izveštaju se napominje, da je 
saobrazno većoj proizvodnji povećana i prodaja robe za 
oko 40%.

U izgradnju električnih centrala su u 1929. godini inve
stirane veće sume. Instaliran je nov turbo-generator od 160 
konjskih snaga sa odgovarajućim parnim kotlom i sagrađena 
je nova hidro-centrala na reci Djetinji od 44 ks. Na ovaj način 
dobiveni višak struje plasiran je u osvetlenje varoši i za pogon 
privatne industrije. Uprava preduzeća ističe, da je pod pritiskom 
teških ekonomskih prilika spustila cenu industrijske struje čak 
ispod cene koštanja. Svakako ima danas električno preduzeće 
preko 6000 sijaličkih mesta i snabdeva industrijske elektro
motore od preko 330 ks. U toku 1930. godini Svi su ti poslovi 
intenzificirani, izgrađena je linija visokog napona do fabrike 
koža u Vrelima, stara mreža izmenjena je novom i t. d. i t. d.

Međutim u strugari prema ranijoj godini nema naročitog 
napretka; kriza u šumskoj industriji Užice nije poštedila. U toku
1929. godine strugara ie preradila nešto preko 8000 kubika, a u
1930. godini svega 7850 kubnih metara borove i čamove građe. 
Ipak je sva prerađena građa predata dok ima velike neprera- 
đene količine na lageru.

'Na ovo svoje preduzeće, koje je vanredno fundirano, 
Užičani su ne malo gordi. A kako se iz godine u godinu sve po
voljnije razvija, to je razumljivo, da je izazvala interesovanje
1 beogradskih kapitalista. Pre nekoliko godina je beogradska 
Srpsko-amerikanska banka preuzela jedan paket akcija, oko 
16% glavnice i u nekoliko mahova tražila, da i njezini pretstav- 
nici uđu u upravu Tkačke radionice, i ako je članom 15. statuta 
predviđeno, da samo Užičani mogu biti članovi uprave. Tako je 
podnesen i  glavnoj skupštini od 15. februara 1930. godine 
predlog, od strane Srpsko-amerikanske banke, da se broj čla
nova uprave poveća od 7 na 9 članova, da se dopuni odnosno 
izmeni član 15. sta tu ta  na taj način, da se u upravu mogu bi
rati građani iz cele države. Ovaj zahtev objašnjavan je međ 
ostalim i time, da bi ulazak novih akcionara iz Beograda, koji 
imaju širi i veći vidokrug, veće i prostranije veze, bio od najve
će koristi po razvoj preduzeća i t. d. i t. d. Verujući u sposob
nost sadašnjih članova uprave Tkaonice, ipak nalazi punomo
ćnik beogradskog interesenta, da je uprava sticajem prilika i 
životom u ovome malome mestu nedovoljna da sama vodi i čuva 
interese tkačnice.

Uprava je vešto umela da se odbrani ovog predloga, 
istaknuvši, da je-preduzeće vezano za lokalni ponos, i da je to, 
što jeste postignuto kroz 30-godišnji rad, isključivo delo Uži
čana. A sem toga uprava Tkačnice ne veruje u veću sposobnost 
beogradskih akcionara i privrednika, kod kojih je pretrpela već 
i znatne gubitke. Za to pledira, da ostane čl. 15. statuta neizme- 
njen, što je zbor, izuzevši tri akcionara, jednodušno usvojio — 
a uprava „Užičke tkačke radionice” ostaće i dalje u užičkim, 
domaćim rukama.
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Mi snio podvukli, da je preduzeće varirednp fundirano. 

To nam vrlo pregledno pokazuje stedieća tablica, u kojoj smo 
itporedili glävne bilänshe pozicije Za póstedrlje tri godinè.

Račun izravnanja 

Aktiva 1928.' 1928. : 1930.
u hiljadama dinara 

Gotovina i potr. i kod nov. zav. 1.128 656 880
Mašinerije u centrali i fabrici: 4.777 5.167 5.188
Centrala, Jaz i Brana 6.425 6.461 6.461
Nepokretnosti 3.408 3.586 3.613
Razboji 1.274 1.335 1.453
Alat 1 . 1 1
Automobili 1 . 1. 2
Nameštaj 1 1 ■ 1
Strugara sä gatèrima 300 '435 435
Sijalice, izolatori, žice i drugo 759 680 741
Kaucije i ostave 2.874 2.737 .2.205
Sirovine u magacinima 979 1,324 1.461
Roba na stovar. u Užicu-i Beogr. 3.043 3.386 2.320
Građa u obloj i neprerađena 1.234 309 1.650
Roba u fabrikaciji 1.238 1.335 1.156
Štirka, dekstim, hlor i drugo 825 657 682
Dužnici 5.531 6.116 7.198
Vrednost rezervnog fonda 2.281 2.331 2.376
Varoška mreža 303 303 303

Pasiva
Glavnica 10.125 10.125 10.125
Polagači kaucija i ostave 2.874 2.737 2.205
Ulozi 313 360 1.656
Amortizacioni fond 3.062 3.864 4.718
Specijalni rezervni fond — 805 805
Rezervni fond 4.682 4.067 4.317
Fond robe 1.213 1.213 1.213
Fond sumnjivih potraživanja 1.336 1.336 1.336
Fond za podizanje radničkih stanova 640 640 640
Neisplaćena dividenda 1.042 18 44
Fond za povećanje glavnice 2.416 2.416 2.416
Obustave za porez 739 864 170
Kaucije osvetlenja 67 76 100
Državna hipotekama banka 320 293 561
Dug po menicama 4.000 4.400 6.500
Tekući račun 2.146 2.365 99
Založene vrednosti 220 84 —
Tantijeme 173 142 ■ 202
Dobit za podelu akcionarima 1.012 1.012 1.012,
Zbir bilanse 36.383 36.822 38.125

Zbir bilanse je u 1930. godini za svega 1.3 miliona veći 
no u 1929. godini, u kojoj je bio porastao za svega 500 hiljada. 
Porast je spor aii stalan. Glavnica iznosi 10.12 miliona dinara: 
fondovi su za 150% veći, a iskazani su sa 15.62 miliona (dinara,: 
tako da dostižu ukupna sretstva krajem 1930. godine, zajedno 
sa dobitkom i dotacijama 27 miliona dinara. Strana sretstva,' 
kojima tkaonica radi, iznose krajem 1930. godine 8.82 jniliona, 
a njihov je izvor sledeći: dug preduzeća po menicama iznosi
6.5 miliona dinara; interesantno je napomenuti, da je prema
1929. godini povećan za 2.1 milion dinara. Ali to povećanje nije 
Uticalo na stanje poverioca, jer je istovremeno smanjeno zadu- 
zénje po tekućim računima od 2.36 miliona u 1929'. godini na 
99 hiljada u 1930. godini, "treći izvor stranih sretstava su ulozi,

ko jrsu  prema. 1929. godiwi: porasli za 1.29 лиНапа, a iskazani su 
sa 1.66 miliona dinara.-Sem -toga ima jedan hipotekarno obez- 
beđen dug kod Državne hipotekarne banke od 861 hiljadu di
nara. Založenih vrednosti u; 1930. godini više nema.

Ukupne investicije iznose krajem 1Ö30. godine skoro 2£> 
miliona dinara, koje..se uprkos amortizacija stalno povećavaju, 
što  znači da se preduzeće neprekidno modernizira i usavršava 
U sirovine, polu-prerađene proizvode i gotovu robu investirano 
je oko 8 miliona dinara; sye ove pozicije zajedno pokrivene su 
u celosti sopstvenim sretsvima. Za finansiranje dužnika služe 
strana sretstva, koja će se smanjiti, čim se smanje pozicije du
žnika. Ovako stanje ;e najbolji dokaz U kolikoj meri da je predu
zeće saturirano kapitalom.

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi , 1928. 1928. 1930.
u hiljadama dinara

Upravni troškovi 1.126 1.176 1.317
Kamate 736 759 415
Porezi i prirezi — — 1:518
Amortizacija 727 804 853
Čista dobit 1.358 1.420 2.024

Od toga dotirano: 
Rezervnom fondu 173 142 202
Na ime tantijema 173 142 202
Za podelu akcionarima 1.012 ' 1.012 1.012
Za sumnjiva potraživanja — 123 606

Prihodi .

Od električnog osvetlenja 983 1,283 1.461
odbit, troškova i piata i t. d. 286 547 496

Ostaje 697 547 496
Od fabrikacije 5.233. 5.280 7.019
odbiv troškove i plate i t. d. 2.753 2.698 2.599

Ostaje 2.479 2.582 4.420
Dobit na gradnji 771 952 866
odbiv troškove i plate 351 460 485

Ostaje 420 491 380-
Prihodi strugare 4 — .—
Prihodi ledare 23 31 35
Razni prihodi 191 162 17?
■Stanarina 134 155 146-
Zbir prihoda ili rashoda 3.948 4.160 6.124

U račun gubitka i dobitka, koji je vrlo pregledno i ori
ginalno sastavljen, podeljeni su prihodi prema pojedinim gra
nama proizvodnje. Vidimo da su bruto prihodi sviju grana,, 
izuzevši strugare pokazali znatne viškove prema 1929. godini; 
pri tome je važno napomenuti, da su troškovi oko proizvodnje, 
plate i nadnice prema 1929. godini osetljivo smanjeni. Upravni 
troškovi iznose 1.32 miliona a porezi i prirezi 1.52 miliona. Čista 
dobit je svake godine veća: od 1.36 miliona u 1928. godini po
rasla je u 1930. godini sa 2.02 miliona dinara. Zbog toga bi se 
mogla povećati i dividenda; ali je uprava ostavila dividendu 
nepromenjenu na 10% a istovremeno povećala dotacije fon
dovima.

U upravi se nalaze: pretsednik: Petar J. Kostadiriović,. 
knjigovođa; članovi: Vii. T. Jovanović, trg.; Vel. V. Janković, 
trg .; And. D. Mirković, trg.; 2iv.. V. Ostojić, trg.; Rad. V.: 
Đerasimović,. trg. ; Ljub. T. Smiljanić,. škol. nadzornik, u penziji.-.

Nadzorni odbor: pretsednik: Mih. S. Simić, kafedžija; čla
novi:-Vitomir M. Vjdaković, sveštenik; -Dragi - M. Vukosavljević, 
trg.: Bor. L. Jovanović, preduzimač; Đorđe M. Popović, stolar.
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SUBOTIČKA ELEKTRIČNA ŽELEZNICA I OSVETLENJA 

A. D. SUBOTICA

Subotička električna železnica i elektrana, Subotica, jedno 
je  od najstarijih električnih preduzeća Vojvodine. Osnovano je 
još 1897. godine od strane jedne subotičko-peštanske finan- 
siske grupe, koja je zaključila sa  tadašnjom subotičkom upra
vom koncesioni ugovor za podizanje tramvaja, električne cen
trale i snabdevàrije Subotice osvetlenjem i električnom strujom, 
na. 60-godišnju eksploataciju, nakon čega pfelaze postrojenja 
u  svojinu opštine.

Pošto su kod ovakvih preduzeća potrebne ogromne in
vesticije, koje osnivači nisu mogli da izvrše, Subotička elek
trična železnica nekoliko godina pre svetskoga rata prešla je 
u  ruke jedne bèlgijske grupe. Izgleda, da ni ova nije raspola
gala dovoljnim sredstvima, da bi obezbedila preduzeću po
trebna tehnička postrojenja, koje su prilike zahtevale. Sem 
toga buknuo je i rat, koji je imao za posledicu, da se je bel
gijski koncesionar na čitavom preduzeću dezinteresirao, tra
žeći prilike, da se izvuče i da svoje angažmane likvidira. Taj 
je posao u prvom redu imao da interesira subotičku opštinu; 
ali ona u prvim posleratnim godinama za to nije imala volje, 
niti para. Ali su Belgijanci imali sreću; zainteresovali su za 
koncesiju g. Me. Daniela, čoveka, koji je verovao u konsoli
daciju naših prilika i kao prvi stranac uneo u našu zemlju 

ana tna sretstva.
Preuzimanje subotičke električne železnice nije bio lak 

posao. Sva su postrojenja .bila istrošena, u ratnim godinama 
upropašćena i skoro neupotrebljiva. Da bi se preduzeće 
moglo uspostaviti za pogon bile su potrebne ogromne nove 
investicije u vidu proširenja električne mreže, cestne že
leznice, povećanja kapaciteta elektrane i t. d. Bilo je potrebno 
montirati nove moderne mašine, nabaviti nova tramvajska 
kola, nove električne naprave, ukratko, to što je uradjeno, 
kad  je 1920. godine amerikanac — Me. Daniel postao subo- 
tički koncesionar, više je ličilo osnivanju novog preduzeća nego 
preuzimanju postojećeg. Jedino, što je ostalo od ranije staro 
Ì neizmenjeno to je koncesioni ugovor sa subotičkom opštinom.

Novi koncesionar imao je dva preimućstva: bio je
stručnjak sa velikim iskustvom na polju elektrifikacije a isto
vremeno je raspolagao i velikim sretstvima. U težnji za što 
većim proširenjem preduzeća i racionalizacije, zbog smanje
nja produktionih troškova i t. d. on je uspeo, da priključi svo
joj interesnoj sferi nekoliko električnih centrala: tako je u
sastav  subotičkog preduzeća ušlo kupatilo Palić, 1925. godine 
električna centrala Vranjevo, a  1929. godine centrale u Senti 
i Novom Bečeju.

Moderne potrebe gradova i razvojne potrebe industrije i 
zanata zahtevale su sve veće količine jevtinije električne ener
gije. To je medjutim kod nas veoma teško izvodljivo, pošto 
postoji sistem centrala, gde svaka varoš i svako selo ima svoju 
sopstvenu kaloričnu centralu, drugačije organizovanu, sa raz
novrsnim pogonskim materijalom, drukčijom strujom, razno
vrsnim kapacitetom i t. d. Svaka racionalizacija je u tome 
pogledu veoma otežana. Me Daniel je težio za tim, da u Voj
vodini sadašnjoj Dunavskoj banovini sprovede koncentraciju 
električne energije, što bi bilo od velike koristi za opštinske i 
javne interese, za potrošače kao i za koncesionara. Ovde leži
i ključ po pitanju pojevtin javan ja  električne struje, jednog od 
veom a važnog ekonomskog postulata u električnoj industriji.

U to doba došla je u svojoj ekspanziji preko Dunava i 
čuvena švedska električna industrija, Elektro-Invest, koja se 
poslednjih godina sve više zainteresovala u našoj zemlji. Ima
jući sopstvene električne centrale u Tetovu, Leskovcu, ona je 
preuzela i centrale u Vladimircima, Zemunu i Pančevu i tako 
postala jedan važan faktor u pogledu elektrifikacije Vojvo
dine, pošto je bila u stanju, da iz reorganizovanih električnih 
centrala izveze sve veće količine električne energije. U svojoj 
ekspanziji srela su se preduzeća g. Me Daniela sa onima iz

šveđanske grupe i. pregovori vođeni ša g. Momčilom Pe- 
trovićem, inženjerom, pretstavnikom švedj^na u našoj zemlji, 
u pogledu reguliranja međusobnih interesnih sfera došlo je 
u novembru 1930. godine do sporazuma, na osnovu kojeg je 
Elektro-Invest preuzeo Subotičku električnu železnicu i osve- 
tlenje a. d. da svima centralama koje je Me Daniel tome dru
štvu bio priključio.

Već i pre pregovora je bilo jasno, da je u interesu 
elektrifikacije naše zemlje, da mora jedna od ovih grupa po
stati jedini vlasnik ovih važnih centrala, da bi se tako pp jed
nom tipu ii toku vremena mogli izvršiti potrebni radovi oko 
spajanja centrala i kao, posledica toga napajanje strujom za- 
interesovane optšine sa jedne ili bar samo nekoliko elek
tričnih centrala.

Medjutim, postoji još jedna vrlo važna okolnost, koja 
sprečava pojevtinjenje električne struje, a to su ugovori o 
koncesijama. To su u većini slučajeva stari ugovori, zaklju
čeni sa opštinama pre 20, 30 i više godina, a koji danas ni
kako više ne odgovaraju potrebama. U tim ugovorima, koji 
su pravljeni u većini slučajeva po jednom šablonu, predvi- 
djeno je, da imaju opštine posle izvesnog roka prvenstveno 
pravo otkupa koncesije. Otkup je predvidjen na taj način, da 
se cena utvrdi na osnovu poslednjeg petogodišnjeg čistog 
dobitka preduzeća, a po naročitom ključu, ne obzirući se pri 
tome na vrednost i visinu izvršenih investicija.

Time se sprečava koncesionar da vrši nove investicije, 
da modernizira preduzeće, pošto posle izvesnog roka otkup 
koncesije nad njim visi kao Damoklov mač.

Pošto je švedska grupa preuzela subotičko društvo tek 
krajem 1930. godine, to će se uticaj novog vlasnika pokazati 
tek u bilansu za 1931. godinu. 1930. godina završena je još 
pod starom upravom.

Za poslednje tri godine završni računi izgledali su ovako:

RAČUN IZRAVNANJA
Investicije : u hiljadama dinara

Aktiva 1928. 1929. 1930.
Subotička centrala — — 32.371
Kupalište Palić — — 2.958
Novobečejska centrala — — 2.171
Vranjevačka centrala — 1.439
Zgrade i zemljišta — — 484

Ukupno: 32.879 34.025 39.424
Blaga'na 828 43 33
Polog društva 55 — 50
Hartije od vrednosti 289 229 476
Dužnici 2.200 6.975 9.278
Slagališta 1.850 2.998 2.830
Prenosne pozicije — — 1.232

Pasiva
Osnovni akcionarski kapital 7.816 7.712 7.603
Amortizacija glavnice 263 368 476
Rez. fond za poviš. glav. 2.020 2.020 2.020
Amortizacije inventara 13 13 13
Fond za valorizaciju gubitka 3.T82 3.182 3.182
Rezervni fond za investicije — — 83
Fond za smanjenje invest. Vranjevo — — 15
Amortizacija mašina i uređaja 4.030 4.107 3.808
Rezervni fond 4 4 4
Pensioni fond 342 342 342
Poverioci 17.343 23.760 33.068
Ostave ostavljača 531 609 656
Dobit sa prenosom 2.555 2.152 2.052
Zbir bilansa 38.103 44.271 53.325
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RAČUN GUBITKA I DOBITKA

Rashodi 1928. 1929. 1930.

Prenos gubit. Vranjevačke centrale — — 55
Pogon, troškovi kod osvet. i snage 7.011 5.478 —
Pogonski troškovi kod tram vaja 3.783 3.177 —
Računi instalacija 1.143 1.000
Elektro radionica — 13 —
Pogonski troškovi:

Subotičke centrale — — 12.418
Kupalište Palić — — 1.803
Vtranjevačke centrale — — 604
Novobečejske centrale — ■— 314
Račun kam ata 2.136 1.424 —-

Ukupni dobitak 2.555 2.152 2.708

Prihodi

Prenos dobitka 63 88 225
Prihodi od prodate struje 11.079 8.744 —
Prihodi od električne železnice 4.216 3.354 —
Prihodi od instalacija 1.266 1.059 —
Prihodi od kamata hart, od vred. 4 — —
Prihodi od Subotičke centrale — —- 14.887
Prihodi od Kupatila Palić — — 1.230
Prihodi od Vranjevačke centrale — — 576
Prihodi od Novobečejske centrale — — 329
Gubitak Vranjevo i Palić —■ — 656
Zbir prihoda n rashoda 16.629 13.245 17.904

Glavnica iznosi 8.08 miliona dinara, koja se svake go
dine amortizira putem izvlačenja; krajem 1930. godine amor- 
tizovano je 476 hiljada dinara, tako da iznosi glavnica svega 

V  7.6 miliona. Fondovi preduzeća su veći od same glavnice; 
iznose 9.47 miliona dinara, a dobiveni su prilikom valoriza
cije vrednosti1 i investicija u 1927 godini. Ukupno, sopstvena 
sretstva iznose krajem 1930. godine 19.6 miliona dinara (za
jedno sa dobitkom poslednje godine). Medjutim vidimo, da 
su sva ova sretstva ipak nedovoljna; preduzeće ima ogromne 
potrebe kapitalom, što nam dokazuje pozicija poverioca, koja 
krajem 1930. godine dostiže 33 miliona dinara.

Još krajem 1928. godine iskazani su sa 17.34 miliona, 
što znači, da je za posledje dve godine bilo u preduzeće in
vestirano punih 14 miliona tudjih sretstava. Iz pozicije bilan- 
sne aktive primećujemo, da su ova nova sretstva utrošena u 
povećanje investicija, za finansiranje dužnika (što će svakako 
biti opštine, pošto se privatnim potrošačima električna struja 
ne 'kreditira) i za povećanje materijala na slagalištima.

Investicije iznose 39.42 miliona dinara a prema 1928. 
godini porasle su za 6.55 miliona dinara. U ranijim bilansima 
iskazane su ti sumarnim iznosima, a u bilansu za 1930. godinu 
detaljirane su prema centralama; iz specifikacije vidimo, da 
je u Subotici investirano 32.37 miliona, u kupalištu Palić 2.96 
miliona, u Novobečejskoj centrali 2.2 miliona a u Vranje- 
vačkoj centrali 1.44 miliona dinara. Ostale zgrade za stano
vanje i t. d. i zemljišta iskazana su u vrednosti od 484 hiljada 
dinara.

gubitak od 55 hiljada dinara. Dve centrale iskazuju dakle gu
bitak od ukupno 656 hiljada dinara a dve su postigle dobit od 
2.69 miliona, tako da je preduzeće per saldo moglo iskazati 
dobit od 2.05 miliona dinara.

Pozicija „dužnici” je poslednje dve godine znatno po
rasla: od 2.2 miliona krajem 1928. godine na 9.28 miliona 
krajem 1930. godine. Vrednost robe u magacinima je od 1.85 
miliona 1929. godine porasla na 2.99 miliona; u 1930. godini 
malo je smanjena a iznosi 2.83 miliona. Pošto su kablovi i 
ostali električni material zbog smanjenja cene bakra prilično 
pojevtiniii, mora da je zaliha u robi ipak veća no ranije godine.

Račun gubitka i dobitka je Vrlo pregledno sastavljen, 
ali se 1930. godina ne može uporediti sa ranijom, pošto je 
račun gubitka i dobitka u poslednjoj godini sastavljen prema 
rashodima i prihodima pojedinih centrala, a ranije prema tro
škovima odnosno prihodima od osvetlenja i prodate energije, 
od tram vaja i t. d. Ipak vidimo, da je 1929. godina bila slabija 
od 1928. i 1930. godine. Podbacili su rashodi kao i prihodi;, 
zbog toga je i bruto dobit bila manja. U 1930. godini iznose 
bruto prihodi skoro 18 miliona dinara; uprkos tome jé posti
gnuta dobit u 1930. godini manja od one u 1928. i 1929. go
dini; i to uprkos ogromno povećanih investicija, odnosno baš 
zbog njih.

Novi sopstvenici subotičkog preduzeća, švedski Elektro 
invest trest združio je svoje jugoslovenske interese u Beo- 
cradu u Domaćoj banci, koja je u tu svrhu bila reorganizo- 
vana i povisila glavnicu. Danas figurira kao holding intere
sa jedne električne grupe, koja je u našoj državi najmoćnija.

„УГА Р“ ШУМСКА ИНДУСТРИЈА Д. Д.  У ТУР Б ЕТУ.

Прошлу годину закључио je „Угар“ са губитком од
2 и no милиона динара. Године 1928 и 1929, биланца je за- 
кључена са добитком од милион динара. С обзиром на про- 
мену коњунктуре индустрије дрвета, ова промена у послов- 
ном резултату потпуно je разумљива.

У извештају за прошлу годину управа констатира, да 
се губитак није могао избећи. Интересантно je што управа 
сматра, да je подузеће мање трпело од многих других. Угар 
јс наиме, no изјави управе, правовремено провео све мере 
ограничења производње и штедње.

Да се прилагоде продукциони трошкови ниским це- 
нама које данас владају за дрво, редуцирана су берива на- 
мештеника a један број je отпуштен. Подузеће наводи да 
je снижење радничке наднице компенсирано нижим трош- 
ковима животних намирница тако да радништво и даље може 
одржати свој стандарт живота.

У погледу пословања подузећа, у извештају се наводи, 
дс. су продаје и цене у првом семестру још задовољавајуће. 
Погоршање наступа тек у другом семестру. A у последњем 
кварталу ситуација je такова да се слична не памти већ не- 
колико година.

Поред опште привредне кризе, као узрок лошег стања 
шумске индустрије, управа „Угара“ наводи повећање извоза 
дрвета из Русије. Kao даљни разлог набраја и конкурен- 
цију између продуцената појединих земаља, у првом реду 
између Југославије и Румуније.

Поред знатно смањење продаје цене су под крај го- 
дрне знатно поттустиле, и то од 2 до 4 долара no кубично.у 
метру. To изнаша неколико хиљада динара no вагону.

У марту ове године одржана je у Мин. шума и рудп 
анкета о шумској индустрији, на којој je са стране шумске 
индустрије било изнесено низ предлога. Међутим једна 
од изнешених идеја наиме картелирања, већ je приведена у 
дело, a остали су предлози озакоњени 4. о. м.

Vrlo pregledno je u bilansu sastavljen i račun gubitka i 
dobitka. Tako vidimo, da nisu sve centrale odbacile dobitke. 
Subotička centrala i tramvaj dali su u 1930. godini čistu za
radu od 2.47 miliona, a zajedno sa prenosom dobiti iz 1927. 
godine, iznosi 2.69 miliona dinara. U Novom Bečeju je po
stignuta dobit od 14.391 dinara; ali je u kupalištu Palić krajem
1930. godine izkazan gubitak od 573 hiljade dinara a u Vra^- 
njevu gubitak od 28 hiljada, dok je iz 1929. godine preostao
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Биланца за 4 последње године овако изгледа 

Актива.
1927 1928 1929 1930

у хиљадама динара
Благајна 388 351 120 254
Менице 187 142 i 27 —
Инвестиције 42.047 47.711 50.436 51.153
Залихе 21.363 24.952 23.452 19.465
Материјал 2.828 3.327 3.341 2.314
Дужници 15Л42 12.393 14.724 15.976
Г убитак — — — 2.540

Пасива.
Г лавница 15.000 15.000 15.000 15.000
Резерве 2.648 2.276 2.769 2.76$
Резерве валоризације 4.130 4.130 4.130 4.130
Фонд амортизације 8.338 11.460 13.503 16.596
Повериоци 53.310 56.159 57.983 53.174
Добитак 151 1.011 1.005 —
Укупни биланц 83.601 90.592 94.491 91.806

Инвестиције су по.расле за скоро милион динара. To
je у вези са пругом Шебешић,, коja ce сада гради пуном
паром. Залихе су опале за 4 милиона динара. To je у складу
са ситуацијом индустрије; цена робе која je била на склади-
шту концем 1930. г. узела се као полазна тачка цена на дан
састава биланса. Дужници су нешто порасли. Погоршање ко-
њунктуре присилило je подузеће да буде пуно обзира према

сеојим  комитентима и да иристане на,,разна продужења ро- 
ксва исплате.

У пасиви једино' ćy повериоци опали за преко, 4 ми- 
лнона, што je у вези са смањењем залихе. Прометни капи- 
тал дају повериоци na снижење позиције роба или дужници 
делују и на шихово снижење-

Ma да je коњункту.ра лоша, иодузећс се налази у по- 
всљним приликама. Губитак прошле године отписан je; Про- 
ведено je у овој години повишење главнице, од ,15, ,\шл. na 30 
мил. дин. Тиме се финансијска страна подузеђа битвр мења. 
ГТовериоци he се снизити за одговарајући износ. . . '

Инвестиције износе 51 милиона динара. Кад одбијемо 
фонд амортизације од 16.5 милиона остаје ' 35 милиона ди- 
нара. Дионичка главница износи сада 30 милиона, a резерва 
амортизације 4 милиона. По томе властита ће сретства по- 
кривати све инвестиције.- Осим наравно најновијих, које су 
у вези са градњом пруге Шебешић.

Изградњом пруге Шебешић отвара се експлоатацији 
један велики комплекс шума који je до сада лежао неиско- 
ришћен. Ako се у догледно време коњунктура . побољша 
„Угар“ ће бити у ванредно повољној ситуацији. Са Мини- 
старством шума и руда закључен je нови једини уговор о 
сечи, која траје до 1952 године.

Велика пилана у Турбету која je била обуставила рад, 
почела je са пословањем 15. марта о. f . са знатно сниже- 
ним трошковима. Упркос кризе нова je продукција потпуно 
пласирана.
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Садржај:
„Crvenka” industrija šećera đ. d. — Crven ka 
Осијечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д . —  Осијек
Фабрика канапа и ужарија д. д. — Оџац и .
Smith i Meynier, tvornica papira —  Sušak

„CRVENKA” INDUSTRIJA ŠEĆERA D. D. —  CRVENKA.

Tok poslova „Crvenke” industrije šećera d. d. u Crvenki 
bio je i prošle godine zadovoljavajući. Čisti je dobitak veći 
nego prethodne godine. A i ukupna suma bilance je veća nego 
što je bila godinu dana ranije. Iz toga možemo zaključiti da 
radi poduzeće punim intenzitetom.

Ukupna suma bilance iznosi za prošlu godinu 263 miliona 
dinara. Po ukupnom iznosu bilanse, Crvenka spada među naša 
najveća industrijska poduzeća. Glavnica iznosi samo 16 miliona 
dinara. To bi dalo naslućivati da radi poduzeće u prvom redu 
tuđim sretstvima, pa da su čak i investicije u glavnome izvršene 
iz poverenih iznosa. Pogotovo ako se uzme u obzir da su inve
sticije bilansirane sa 112 miliona dinara. Razmera između glav
nice i investicija stoji kao 1:7

Međutim su potrebne znatne korekture. Amortizacioni 
fond iznosi 28 miliona dinara. Prema tome neto vrednost inve
sticija iznosi samo 84 miliona dinara. Pored toga postoje i 
znatne rezerve. Kod valorizacije investicija 13.8 miliona bilo je 
dodeljeno propisanom fondu za pokriće štete od eventualne pro- 
mene vrednosti valute. Međutim je istovremeno bio formiran i 
poseban fond za popunjenje glavnice koji iznosi 34 miliona di
nara. Kad bi se taj fond upotrebio u predviđenu svrhu, glavnica 
ne bi iznosila 16 već 50 mil. din. Pored toga postojao bi još i 
fond valorizacije od 13.8 miliona. Po tome vlastita sretstva 
„Crvenke” iznose 64 miliona dinara. Razlika iznosi samo 20 mi
liona dinara. Međutim kad uzmemo u obzir zaleđe poduzeća, 
vidimo da je relacija između vlastitih sretstava i investicija 
mnogo zdravija nego kod znatnog broja naših industrijskih 
poduzeća.

Neosporno je, da radi poduzeće sa znatnim obrtnim ka
pitalom koji stavljaju na raspoloženje zavodi na koje se Crven
ka oslanja, u prvom redu Praška kreditna banka. Kako ćemo 
kasnije videti, Crvenka iskazuje znatne zalihe kao i dužnike, 
što naravno opet iziskuje porast pozicije „poverioci”. Znatan 
iznos poverilaca opet traži veće izdatke na kamatu. Jače po
višenje glavnice imalo bi po tome za posledicu sniženje izda
taka za kam ate jer pozicija „poverioci” ne bi više bila tako
velika. A smanjenje izdataka na kamatu povećalo bi čisti
dobitak. i

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda (per 30.
april dotične' godine)

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Blagajna 525 405 794 708
Hartije od vrednosti 679 495 495 502
Dužnici 42.300 51.410 74.434 49.611
Zalihe 51.581 52.973 78.571 99.950
Nepokretnosti 36.418 95.321 101.235 112.279

Materijal 18.987 — — ■ —
Gubitak 6.760 — --

Pasiva
Glavnica 16.000 16.000 1 ti.001) 16.000
Rezervni fond 1.200 1.226 1.256 1.855
Amort. fond 9.000 14.749 20.698 28.175
Fond valorizacije —• 13.882 13.882 13.882
Fond za povećanje glavnice )SW ' 34.000 34.000 34.000
Fond za posi, gubitke 145 886 886 886
Trošarina na šećer 15.852 14.285 13.533 .—
Trošarina na žestu 1.347 1.345 5.487 -r-
Menice 1.300 1.804 1.210 —

Poverioci 108.078 101.739 141.007 160.109
Dobitak — 297 6.529 6.933
Ukupna bilanca 153.110 200.678 255.557 263.052

.'Investicije su porasle za 11 miliona dinara. Investicija u 
jedno industrijsko poduzeće od 11 miliona dinara za naše je 
prilike već krupnija stvar. Pogotovo u vreme depresije koju pro- 
življujemo. Međutim naša se industrija šećera razvija pod po
voljnim okolnostima. Naravno tako dugo dok produkciju drži 
na visini domaćeg konsuma. I industrija špirita se nalazi u 
povoljnim prilikama.

Zaliha robe je iskazana sa 20 miliona dinara većom vred- 
nošću nego pre godinu dana. To bi davalo naslućivati da je 
plasiranje produkcije nešto usporeno. S obzirom na prilike, 
trgovci nastoje, kako bi držali što manje zalihe. A kako su cene 
kod šećera podvrgnute retkim oscilacijama to trgovcima še
ćera ne konvenira povlačiti veće partije. Usled toga zalihe su 
nešto veće. A možda je i konsum, usled razvitka opštih privred
nih prilika slabiji nego što je bio ranijih godina. Vanredno dobra 
letina 1929. godine delovala je i na veći prinos šećerne repe.

Dužnici su opali za ravno 25 miliona dinara* što je u vezi 
sa povećanim zalihama.

iKod pasive porasli su poverioci za skoro 20 miliona di
nara. To je u vezi u prvom redu sa porastom investicija koje 
su iznosile 11 miliona dinara i porastom zaliha. Međutim iz
gleda da se njihov porast ima pripisati činjenici, što u posled- 
njoj bilanci više ne nalazimo pozicije „trošarine”. Izgleda da su 
one knjižene pod „poveriocima”, a  koncem pretprošle godine 
oni su iznosili oko 20 miliona dinara. U bilanci za prošlu godinu 
nema više ni menica. Izgleda da su i one knjižene pod pove
riocima.

Čisti je dobitak za 400.000 dinara veći nego prošle 
godine. Račun gubitka i dobitka za poslednje 4 godine ovako 
izgleda:
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Izdaci 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Kamate 18.371 19.587 22.891 25.801
Porez 6.433 4.073 2.803 1.293
Osiguranje 659 738 780 752
Plate 3.174 3.211 1.875 1.968
Opšti troškovi — 2.594 2.578 3.089
Amortizacija 2.700 5.748 5.949 7.476
Prenos gubitka 7.888 — — -
Prenos dobitka — — 297 734
Čisti dobitak —• 297 6.529 6.933
Bruto dobitak 32.466 36.251 43.408 46.581
Gubitak 6.760 — — —
Zbir prihoda . 39.226 36.251 43.408 46.581

Na ikamatima je izdano 25 miliona dinara. Poverioci iz
nose 160 miliona dinara. Možda je izdatak na kamate tako 
znatan pošto je poduzeće eventualno za vreme kampanje trebalo 
i veće kredite nego što je 160 miliona dinara. Industrija šećera je 
sezonska industrija. Za vreme kampanje treba daleko više kredita 
nego kad je ona već pri kraju i kad je znatan deo produkcije već 
plasiran i protivrednost unovčena. Amortizacija iznosi 7.5 mi
liona, što pakazuje veliku predostrožnost dobrog domaćina.

Članovi Upravnog odbora: pretsednik: Miinch Adolf;
Husnik Karlo, Mr. Kadosavljević Milan, Para Josef, Dimer
Karei, Peterka Leo, Škarka Richard, Džurić Mihajlo, Mandelik 
Otokar, Dr. Vanek Vaclav, Crnadak Milivoj, Dr. Lesić Ema
nuel.

Članovi Nadzornog odbora: Ing. Popovič Bora, Ekert
Miloš, Ing. Ilić Miloš, Vitek Vaclav, Vizek Josef.

ОСИЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА СТРО 
JEBA Д. Д. -  ОСИЈЕК.

Осијечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д. 
основана je 1912. године са главницом од 400 хиљада ди- 
иара. У марту наредне године повишена je на 800 хиљада 
предратних круна, што би одговарало данашњој .вредности, 
узевши у обзир валутарне промене, од скоро 10 милиона 
динара. Међутим видимо, да je главница, после повишеља 
приликом валоризације инвестиција и разних нових емисија 
тек у 1929. години до.стигла 5 милиона, дакле половину ње- 
зиног предратног износа. ПсЈдељена je на 33.334 акција 
a 150.—  динара.

Оснивачи осијечке фабрике били су Хрвалтка земаљ- 
ска банка у Осијеку и Живностенска банка у Прагу ; кад 
je из Хрватске земаљске банке изникла данашња Југосло- 
веиска банка, ona je и даље остала мајоритетни акционар 
Осијечке љеваонице жељеза.

Фабричне непокретности распростиру се на преко 13 
хиљада кв. м., a ливница жељеза, са хидрауличним и ггнеу- 
матичним погоном, има годишњи капацитет од преко 3500 
тона гвожђа. Постепено оио се развија у предузеће великих 
димензија. Нарочито последњих година. Усавршеио и модер- 
низирано je оделење за израду пољопривредних стројева и 
алата, a у 1930. години нарочита je пажња посвећена про- 
изводњи материјала за ускотрачне жељезнице, што je важно 
у погледу на наше ускотрачне железнице у Босни и у шум- 
ској индустрији. Она je сопственик патента за градњу гвоз-i 
дених кућа, a производи и котлове, резервоаре, мостове и 
тако даље.

Позната je чињеница, да нашој индустрији металних 
производа и фабрикама машина већ неколико година не иде 
баш најбоље. Међусобна ковкуренција je веома тешка, a са 
друге стране имају наше фабрике велике штете и од репа- 
рационих лиферација. У томе погледу ће вероватно доћи до

побољшања, пошто о репарационим лиферацијама за сада 
не може бити ни говора.

Свакако мора Осијечка фабрика у погледу набавке 
нових послова имати врло срећну руку, јер je стално добро 
запоелена и ако то можда иде донекле и на рачун зараде. 
Колико je нама позиато, имала je и прошле године веће ли- 
ферације пољопривредних машина за Румунију и електрич- 
них дизалица за наше државне железнице и т. д. и т. д.

Има још нешто што бисмо хтели да подвучемо. У 
погледу стручне радне енаге металургијске и машинске ин- 
дустрије, a нарочито у погледу стручног васпитања под- 
млатка постоји код нас осетљива оскудица. По томе пи- 
тању муче наша предузећа тешку муку. Због тога заслужује 
управа Осијечке фабрике пуну похвалу, јер je преузела и 
основала сопствену стручну занатску школу, у којој одгаја 
раднички подмладак за своју струку са свим сретствима мо- 
дерне практичне и теоријске науке. Ha тај начин временом 
ће орестати потреба запослења страних металургијских ра- 
дника. У оеталом Министарство индустрије и трговине при- 
знало je школи ранг државне школе.

Финансиска страна предузећа je врло повољна — што 
кајлепше показују главне билансее позиције за последње че- 
тири године. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Зграде и земљиште 1.553 3.023 3.236 3.299
Уређај фабрике 1.680 1.803 2.028 2.312
Ефекти 1.120 1.901 2.173 3.000
Благајна 31 29 27 34
Дужници 1.718 6.517 8.261 8.002
Сировине, полуфабрикати

и роба 1.228 2.337 1.296 1.817

Пасива
Г лавница 2.500 3.750 5.000 5.000
Резерве 1.576 1.653 1.915 1.939
Резерва валоризације ------ 440 440 440
Фонд амортизације 1.500 2.015 2.451 2.938
Реесконт код Нар. банке 1.500 1.500 741
Повериоци ------ 6.021 5.985 7.651
Добит 152 229 488 492
Збир активе и пасиве 7.330 1.612 17.023 18.465

Рачун губитка и добитка.
Расходи

По.словни трошак 2.665 3.851 4.382 4.535
Отписи 262 373 436 486
Порези 404 ------ ------
Добит 152 229 488 492

Приходи
Добитак хартија од вредн. ------
Бруто добит производње 3.472 
Збир активе и пасиве 7.330

36 
5.477 

18.465
4.454 5.306

15.612 17.023
Има извесних промена, које падају у очи. 1927. године 

главница износи 2.5 милиона, 1928. године 3.75 милиона, a 
1929. године 5 милиона динара. Прво повишење je уследило, 
као што смо то већ напоменули, делимичном употребом ви- 
шкова из спроведене валоризације инвестиција, a  друго иа 
основу ефективних уплата. У погледу повишења главнице, 
1929. година je била код нас веома неповољна (и ако су да- 
нашње прилике још лошије) a ипак je код Осијечке фабрике 
нова емисија у најкраћем року пласирана. Прво због врло
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давољног стања самога предузећа a друго због његове бли- 
ске везе са југословенском банком.

Сопствена сретства, дакле главница заједно са фон- 
довима, износе крајем 1930. године 10.32 милиона динара; 
према крају 1927. године ускоро су дуплирана ; од тога от- 
пада 1.69 милиона на повишење због валоризације, a 1.25 на 
ефективну уплату приликом повишења главнице; значи да, 
су  за последње три године сопствепа сретства порасла за 
скоро 2 милиона на оонову дотације резервног фонда из те- 
куће чисте добити и фоида амортизације.

Ш то се страних средстава тиче, видимо да je у 1927 
години у ласиви исказан само реесконт код Народне банке 
са 1.5 милиона динара. Повериоци су билансирани са дуж- 
ници.ма, и пРшто су дужници били већи, то  je  исказан у ак- 
тиви билансе само њихов салдо. Због прегледности. биланса 
сва je пракса већ у 1928. години напуштена, и повериоци 
;су иоказани са 6.02 милиона динара, код «епромењеног реес- 
к,ота. Због, прилива нових сопствених сретстава je у 1929. 
години редуциран реесконт на 741 хиљада динара a у 1930. 
години у опште више није искоришћен. Пдаериоци су у 1929. 
тсдини нешто смањени, a 1930. године повећани за 1.66 ми- 
лиона на 7.65. милиона динара.

Зграде, земљишта и уређај фабрике, дакле инвести- 
ције исказане су крајем 1930. године са 5.61 милион према. 
4.83 милиона крајем 1928. године. Ако тој разлици додамо 
још и одговарајуће износе, дотиране у току пгри године фон»- 
ду амортизације, онда видимо, да je вредност извезених ин-’ 
вестиција износила преко 2.1 милион динара, што je сва 
утрошено у циљу модеризирања и усавршења производње. 
Хартије од вредности čy исказане са 3 милиона динара; 
према 1927 години порасле су за 1.88 милиона динара. Ова- 
ко знатан портфељ ефеката има се приписати чињеници, да 
je осијечка фабрика власница разних иидустријрких npe- 
дузећа, и да има и друга предузећа, које контролише. У њег 
зино власништво треба npe свега убројати индустријско' 
предузеће „Титан“ у Камнику у Словеначкој, које запослује 
око 350 радника a израђује разну железну браварску и ме- 
та.чну робу. Главница тог предузећа износи 5 милиона. Друго. 
je фабрика пећи a. д. у Београду, са главницом од 500 хи- 
л>ада динара, које запосли око 50 радника. О тим предузе- 
ћима се у извештају осјечке фабрике за 1930. годину вели, 
да су завршили пословну годипу уз повећани промет али 
еа слабијим- ре.зултатом од 1929. године. (Међутим, „Титаи“ 
je крајем 1929. године исказивао пренос добитка од 4.37 ми- 
лиона динара). Залихе сировине, полуфабрикати и готова 
роба исказани су са 1.82 милиона динара. Према 1929. го- 
дини су већи за 500 хиљада дивара; у 1928. години њихова 
je вредност била још већа но у 1930. години.

Код позиције дужници треба из упоређења елимини- 
рати изиос за 1927. годину, пошхо претставља само разлику
— салдо, за колико су дужници били већи од повериоца. 
Крајем 1929. године су повериоци са 826 милиона достиглц 
рекордну виоину ; према 1928. години већи су за 1.74 мили- 
она, док су крајем 1930. године смањени за 260 хиљада на 
8 милиона динара.

Из досада изложеног излази, да je финансијско стање 
предузећа првокласно. Све инвестиције, учешћа, хартије oj: 
вредности, све сировине, полуфабрикати и готова роба на 
лагеру покривени су сопственим сретствима, a то je врло 
важна чињеница код рваког индустријског предузећа. Чак 
je и један део дужника финансиран из сопствених сретстава. 
Ha тај начин тгредузеће није оптерећено плаћањем скупт 
камата за повериоце, који одговарају износу дужника.

Бруто добит производње достиже 5.48 милиона ди- 
нара; али како су истовремено порасли и пословни трош- 
кови, због интензификације и пропшрења лосло-вања, то je 
чиста добит према 1929. години само незнатно већа — за 
4 хиљаде динара, a  износи 492 хиљаде. Ипак je и то велик

напредак, ако имамо у виду, да je Ì926. године: било иска- 
зано као добит свега 11 хил>ада динара.

Од тога je додељено резервном фонду 5%, 25 х-иљада 
динара, 10% дато je члаиовима равнатељства a  3% иадзор- 
ном одбнру, евега 64 хиљада a  на име 8% дивиденде испла- 
ћено je  400 хиљада динара; остатак од 3.7 хил»ада динара' 
пренет je на нови рачун. Дивиденда je последњих година, 
саобразио повећаној добити, све то већа: 1927. године пла- 
ћено je 5 динара, 1928. године 7.50 динара a 1929. и 1930. 
годиие 12 динара. Номинала акције je 150 динара; нотира на 
загребачкој берзи, код курса од 200 до 220 динара.

У улрави се налазе :
Антои пл. Михаловић, председник; Фрањо Драгути1г 

Шмит, потпредседник ; Д-р Никола Костренчић; Инж. Вје- 
кослав Пилпел, главни равнатељ; Јулијо Соргер; Антоник 
Тиле; Јосип Кабелач; Инж. Едгар Монтина.

Надзорни одбор: јулијо Пфајфер; Чедомил М. Плав- 
шић; Геза Сабо; Драгутин Водичка; Рикард Пискачек.

ФАБРИКА КАНАПА И УЖ АРИЈА Д. Д. ОЏАЦИ.

Војводина je природни центар наше културе коиопл>а> 
Сна се додуше производи као индустријско биље и у Сло- 
веначкој, и Србији, у околини Лесковца, али преко половине 
од укупне домаће произврдње отпада на Војеодину, односио. 
Бачку. Конопља се гаји код нае у много већој количини него 
лан и памук; од површине земље, засађе-не индустријски.ч 
биљем, отпада просечно 30% на конопљу.

Потапање и прерада конопља je у Бачкој na и Војво- 
дини доста усавршена; тим се поелом баве махом Словаци 
и Немци, који су у томе погледу стекли велику вештину. T o 
je њихнзва традидионална кућевна индустрија. Квалитет наше 
кудеље je бољи од руоког и само no боји заостаје за тали- 
јакском робом, која се сматра за најбољу. Из ове гране ку- 
ћевне »ндустрије постепено се развила фабрична произ- 
водња. Данас имамо у нашој држави око 30 фабрика, које 
се баве прерадом кудеље, са годишњим капацитето.м од око 
1300 до 1500 вагона. Највећим делом се производе само по- 
луфабрикати, који се извозе, a евега 9 фабрика израђује го- 
тову робу. Фабрике, које прерађују кудељу до финалних 
производа, иалазе се у два центра : у Лесковцу и Војводини. 
Гро je концентрисан у Војводини, a највећа међ њима je фа- 
брика канапа и ужарија д. д. у Оџацима.

Осиована je 1906. године, са главницом од 1.75 мили- 
она круна, подељено у обичне и приоритетне акције. 1917« 
године акције су изједначене; 1919. године главница се по- 
вишује на 2.75 милиона круна, 1921. године иа 4.5 милиона; 
ова je главница 1922. године претворена у 1.125 динара &
1928. године, кад je опроведена валоризација инвестиција, 
акције су прежигосане од 125 на 500 динара, на који je на- 
чин добивена главиица од 4.5 милиона динара.

Фабрика запослује око 500 радеика и располаже мо- 
торном снагом од 800 КС. Већ и no томе видимо, да се овде 
ради о једиој великој индустријској креацији, која проспе- 
рира. Она je у току година стекла велико иекуетво; при томе 
има и то преимућство, да располаже радном сиагом, којој 
j t  прерада ку-деље традиција. Прил.ике у тој грани текстилна 
кидустрије последњих су година знатно погоршане. Царин- 
ска заштита je недовољна, за поједине артикле чак и не по- 
стоји, a са друге стране je пад цена сировине, npe свега у 
иностранству довео до тога, да иностранство у ужаријам» 
осетно конкурише. Томе треба додати још и руски дам-. 
пинг у конопљи, кудељи и лану, који je последње две-три го~ 
дине направио илузорном чак и царинску заштиту. A о как- 
вом извозу, који je раније био врло велики, нарочито иолу- 
прерађевина, под оваквим приликама у опште не може битк 
ro-Ropa.
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После свега тога појавиле су се нове тешкоће, и 
то на домаћем тржишту. један од арло важних производа 
фабрике канапа био je канап за хмељ. Как-о je у Војводи- 
нк због кризе хмеља ова култура готово напуштена, то je 
последица ове кризе осетила и фабрика канапа у Оџаци- 
jwa. Управа фабрике у своме годишњеаи извештају за 1929. 
годину напомиње, да je услед мање прође, због општих 
привредних иеприлика, иностраног дампинга, недовољне ца- 
ринске заштите и т. д. имала 7 милиона мањи обрт.

Капацитет фабрике већ у 1929. години није био пот- 
пуно искоришћон ; прођа конопљаних канапа осетно се 
смањила, залихе непродате робе су се повећале a фабрика 
je  била принуђена, да смањи волумен производње.

Да се >не би морали отпустити радници и обуставити 
погон, управа фабрике je у другој паловини 1929. години 
основала нову грану производње, сличну досадашњој : уре- 
дила je нову предионицу јуте, чији се рентабилитет показао 
у к р а т к о  Bpeivie као врло повољан. У 1930. години je осно- 
вана и ткачница јуте, којом je добивена могућност, да се и 
новооснована предисигица гтотпуно искористи. У октобру
1930. године нова су постројења била у пуном погону. У по- 
гледу њиховог успеха управа фабрике веома je оптими- 
стичка ; свакако иде врло добро, тако да су се морали на- 
бавити нови разбоји и проширигги инсталације. Ради се у 
две смене. Потреба за производима јуте показала се врло 
великом, a прођа се глатко одвија.

У 1928. r. извршена ј;е валоризација инвестиција. Том 
приликом je добивен вишак од 10.723.747 днн., који je рас- 
подељен на следећи начин : у резервни фонд за покриће 
а1тета од промена у вредности иовда 2.68 милиона, за по- 
вишење гла)внице употребљено je 3.37 милиона, a редовном 
резервном фонду дотирано je 4.67 милиона динара.

У активи биланса je валоризација спроведена на сле- 
дећи начин :

Машине 6,577.754.10
Непокретности 3,171.213.25
Намештај 41,137.37
Опрема 841.678.83
Индуетријски колосек 91.964.—

Укупно 10,723.747.65
Разлика настала због валоризације износи на поједи- 

иим рачунима :
Upe валоризације После валоризације 

у хиљадама динара
Машине 3.727 10.305
Непокретности 1.285 4.456
Намештај 197 238
Опрема 976 1.818
Индустријски колосек 142 234

Укупно 6.329 17.052
У тој je години амортизација одбивена пре валориза- 

ције, дакле од старе вредноети.
Ako бацимо поглед на кретање главних билансних по- 

зиција за последње три године, добијемо следећу слику :

Рачун изравнања
Актива.

1928. 1929. 1930.
у хил>адама динара

Инвестиције :
Стројеви 10.305 11.129 13.539
Непокретности 4.456 4.815 5.091
Намештај 238 238 238
Опрема 1.818 2.001 2.016
Индуст. колосек 234 234 234

Укупно 17.052 18.417 21.119

4.194 6.660 7.201
i .043 1.649 790
2.624 1.637 8S6
------ 292 , ------ ;

Укупно 7.862 10.239 8.863
Готовдаа 18 86 8
Хартије од вреднасти 228 270 787
Дужници 8.347 6.678 6.447
Прелазне тгазиције 1.203 1.298 1.163

Пасива.
Главдица 4.5«) 4.500 4.500
Резервии фонд 5.702 5.718 5.71.4
Резервни фонд за смањ. вред. 1.604 1.288 1.045
Пензиоии фонд 193 193 193
Валоразитативни фонд 2.681 2.681 2.681
Фонд амортизације 3.447 4.132 4.392
Неподигнута дивиденда 20 30 26
Менице 4.712 7.623 8.941
Повериоци 11.535 10.792 10.698
Чиста добит 315 32 194
Збир биланса

Рачун губитка и
Расходи.

34.710

добитка

36.989 38.389

1928 1929. 1930.

У хнљадама динара
Централ^и трошкови 2.384 4.003 3.993
Амортизација 424 683 259
ГТорез 154 107 73.
Трошкови рад1Бе 1.925 2.020 1.967
Трошкови за утрошен материјал 922 1,498 937
Радничке плате 3.065 3.243 4.50Ј
Чиста добит 316 32 194
Израда кудеље ' ------ 109

Приходи.
Добит на канапу 9.002 9.094 11.327
Добит на ужарији 176 2.126 677
Добит на изради кудеље 6 164 —
Пренос из ранијих година 5 ----- 32
Добитак иа јути 202 —_
Збир прихода и расхода 9.189 11.589 12.036

После извршене валоризације се сопствена сретства, 
главнице и фондови, нису се много променила; за послед- 
ње три годиие виша су за  свега 400 хиљада динара код 18.53. 
милиона динара. Износи туђих сретстава су менице и пове- 
рио-ци no текућим рачунима; менице су према 1928. години 
зпатно порасле — од 4.71 милиоиа иа 8.94 милиона, док су 
повериоци смањени за преко милион динара на 10.69 милиоиа 
дннара. Збир ггуђих сретстава износи дакле 19.64 милиона, 
a према 1929. години већи je за 3.39 милиона; тај пораст je 
условљен повећањем инвестицијама, наиме подизањем ткач- 
нице и предионице за јуто. У 1928. години су сопствена 
сретства за скоро 2 милиона виша од туђих; у 1929. години 
су једнака a у 1930. години туђа су већа за милион динара.

Ова су сретства пласирана у главноме у три групе 
позиција : у инвестиције 21.1 милион, у залихе 8.86 милиона 
и дужнике 6.45 лшлиона динара.

Према 1928. години инвестиције су порасле за 4 ми- 
лиона; од тога отпада 3.2 милиона на повећање машина.

Залихе : 
Канапа 
Ужарија 
Сироаина 
Јута
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600 хиљада на непокретности a 200 на опрему. Сем инвести- 
пија које су извршене последње две године, све су покриве- 
не сопственим сретствима. Интересантно je кретање пози- 
ције залихе: у 1928. години ианосиле су 7.86 милиона, у 1929, 
години 10.24 милиона a у 1930. години 8.86 милиона динара. У 
тој се позицији илустрира криза ове индустрије: вредност 
снровина смањена je од 2.62 милиона у 1928. години на 866 
хрљада 1930. години, a вредност готовог канапа, који лежк 
непродат на лагеру повећана je од 4.19 милиона на 7.2 ми- 
лиона. Ужарија мора да je имала бољу прођу пошто je ње- 
зина вредиост од 1929. ка 1930. години смањена од 1.65 ми- 
лиона ва  790 хиљада динара.

Дужници, су у опадању —  од 8.35 милиона у 1928. 
години на 6.45 милиона у 1930. години, што 'је у вези са сма- 
њењем производње канапа.

У рачуну губитка и добитка пада у очи да су емањеш 
централни трошкови, амортизације, порези, трошкови радње 
и трошкови материјала за производњу. Због преоријентације 
у ттроизводњи и повећања нове гране прераде јуте, порасли 
су у 1930. години издатци на наднице, за преко 1.3 милион.

Бруто добит од ужарије и израде кудеље je према
1929. години подбацила — a  од производње канапа —  у Ko
joj позицији се показује добит од прерађене јуте —  извоси 
бруто добит 11.33 милиона; према ранијим годинама je већа 
за 2.3 милиона динара.

Чиста добит, која je још 1928. године износила 316 хи- 
љада дииара, пала je у 1929. години на 32 хиљаде динара. 
ГЈреоријентација у производњи je у 1930. години већ имала 
дејство- и на чисту добит, која се je попела на 194 хиљада 
динара. Подељена je на следећи начин : редовном резерв- 
ком фонду 10 х-иљада динара, на нови рачун je пренето 4 
хиљаде динара a 180 хиљада подељено je као 4%  дивиденда, 
која се je могла исплатити једино на тај начин, да су се чла- 
нови управног одбора одрекли 5%  тантијеме.

У управи се налазе i
Адамовић Стеван Д-р, председник; Ертл Јован Д-р, 

пословни управитељ; чланови : Хофбауер Никола Д-р, Оџа- 
ци; Илић Влада, Београд; Лалошевић Јован Д-р, Сомбор; 
Моч , Александар Д-р, Нови Сад; Поповић Бора, Београд; 
Рауш Едуард, Оџаци; Шмит Ф. K., Осијек; Скултети Фрањо, 
Оџаци; Тришлер Аладар Д-р, Оџаци; Водичка Карло, Оси- 
јек. Надзо'рни одбор : Рауш Алфред, председник; члаиови : 
Хааг Антун, Оџаци; Јурковић Драгутин, Вуковар; Коренеј 
Бела, Оџаци ; Мирковић С. Димитрије, Београд; Капамаџијг 
Коста, Нови Сад.

SMITH I MEYNIER, TVORNICA PAPIRA —  SUŠAK

Ugovor o nabavci cigaretnog papira kojeg je zaključila 
ova tvornica finih vrsta papira sa Upravom monopola već je 
u prošloj godini pokazao svoje delovanje. Dok se ranije poslov
ne godine završavale sa gubitkom, prošla je godina zaključena 
sa  dobitkom od 111 hiljada dinara. Nu kako je koncem 1929. 
godine ostao gubitak od 246 hiljada dinara koji je bio prenesen 
no novi račun, to se prošla godina ipik svršava sa gubitkom od 
134 hiljade dinara. Naime poslovni višak od 111 hiljada dinara 
bio je upotrebljen za o*pis jednog dela gubitka ranijih godina. 
Ove godine izgleda da će biti otpisan i ostatak gubitka tako, 
da će u dogledno vreme i Smith i Meynier biti u stanju da pri
stupi isplati dividende.

Da ugovor sa Monopolskom upravom ipak pretstavlja za 
tvornicu jedno veliko vrelo zarade vidi se iz poslovnog rezul
ta ta  prošle godine. Kod glavnice od 15 miliona dinara i sume 
bilance od 55 miliona dinara, čisti dobitak iznosi samo nešto 
preko 100 hiljada. Kad bi dobitak bio i desetorostruki, ne bi se 
moglo govoriti o većoj zaradi. Međutim ugovor sa Monopolskom 
upravom osigurava poduzeću intenzivniji rad. To opet deluje 
na sniženje troškova produkcije. Tvornica Smith i Meynier na
stoji, naime da zadovolji čitavu domaću tražnju za najfinijim 
vrstam a papira, kao što je to svileni papir, papir za indigo 
i slično. Ako u tome uspe a to u mnogoj meri zavisi i o našoj ca
rinskoj politici, onda je prospiret poduzeća osiguran. U novom 
trgovinskom ugovoru sa Austrijom naša industrija papira dobila 
je jaču zaštitu.

Kod Smith i Meyniea provode se još uvek znatne inve
sticije, kojima bi se poslovanje imalo racionalizirati, da bi 
izvesne svoje specialne produkte moglo baciti i na strana tr
žišta.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
1930.

Tvornički uređaj 28.209 30.393 32.908 34.970
Zalihe robe i materijala 14.917 9.764 9.058 10.240
Dužnici 4.815 8.600 10.418 8.477
Efekti 723 870 1.439 1.239
Blagajna 103 101 122 119
Gubitak 129 226 246 134

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 313 313 313 313
Rezerva valorizacije 1.750 1.750 1.750 1.750
Poverioci 28.860 28.398 30.816 29.378
Fond amortizacije 2.975 4.495 6.314 8.737
Ukupna bilansa 48.898 49.957 54.193 55.179

I prošle godine pokazuje ukupna bilansa porast. Investi
cije su porasle za 2 miliona dinara. I zaliha robe i materijala je 
u porastu. Dužnici su opali za 2 miliona dinara. To znači, da 
Monopolska uprava u redu plaća. Poverioci su opali za milion i 
po dinara. To je u vezi sa smanjenjem dužnika. Porast investi
cija pokriva se sa dotacijama fondu amortizacije.

Investicije iznose 35 miliona dinara. Odbivši fond amor
tizacije ostaje neto vrednost od 26 miliona dinara. Glavnica iz
nosi 15 miliona. Zajedno sa rezervama 17 miliona din. Izgleda 
da bi bilo potrebno povišenje glavnice na 25 miliona dinara, 
kako bi sve investicije bile pokrivene vlastitim sretstvima. Po
verioci bi opali za 10 miliona, što bi smanjilo izdatke na ka
mate. Profit bi bio mnogo veći. Kamati su u prošloj godini iz
nosili 3.8 miliona dinara. Kad bi uspelo taj izdatak sniziti deli- 
mično redukcijom poverioca a delimično redukcijom kamatne 
stope, poduzeće bi odmah bilo u stanju da isplaćuje primernu 
dividendu. Ovako gotovo sav profit absorbiraju kamati za 
kredite.

Amortizacija iznosi u prošloj godini 2.5 miliona dinara. 
Nekretnine tvornice pretstavljaju znatnu vrednost, pošto se na
laze u centru Sušaka. Međutim se vidi da poduzeće nastoji da 
forsiranom amortizacijom otpise sve nove investicije tako da 
tvornica, i ako mnogo modernija nego što je bila pre nekoliko 
godina danas pretstavlja istu neto vrednost. Kroz sve ove go
dine amortizacija je uvek pokrivala nove investicije.

А Н Г Л О - Ч Е Х О С Л О В А Ч К А  И
ФИЛИЈАЛ  

Капвтал Кч. 2 35 ,0 0 0 .0 0 0
Централа у П Р А Г У  

52 филијале 
У  Ч Е Х О С Л О В А Ч К О Ј

П Р А Ш К А  К Р Е Д И Т Н A Б А Н К А
У  Б Е О Г Р А Д У

Резерве Кч. 141,000.000
Телеграф. адреса: А Н ГЛ О Б А Н К А  —  Тел.: 1980, 1981, 1982,1983

Иностраиство: 
Л О Н Д О Н  Б У К У Р Е Ш Т  
---------И С О Ф И Ј А -----------



„Црвенка11 фабрика шећера акционарско 
друштво у Црвенцн

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.
Актива Пасива

Динара Двнара
Непокретности 112,279.294-30 Акционарски капитал 16,000.000*—

Дужннци 49,611,960*01 Општи резервни фонд 1,885.249-26

Готовина у благајни 708.952-98 Амортизација имовине 28,175.000-38

Папири од вредности 502.130*— Фонд од валоризације :

Залихе 99,950.522-23 за повећање акциј. капитала 

за покриће пословних губитака 

специјални рез. фонд, за покриће 

штета од промена вред, валуте 

Веровница 
Прелазне ставке 

Пренос добитка из прошле год. 
Чист добит за 1929/30. посл. год.

34,000.000*—
886.000’—

13,882.137 —  

160,109.890-86 

1,180,916*76 

734.183-81 

6,199.481-45

Укупно 263,052.859.52 Укуино 263,052.859"52

Рачун губитка и добитка
Расходи

на дан 31. дец. 1930. год»
Приходи

Динара Динара

Камате 25,801.684-93 Пренос 734.183*81

Порези 1,293.483-18 Бруто приходи из производње 46,581.963-34

Осигуравања 752.948 10

Плате 1,968,370-18
Општи трошкови 3,089.114-91

Ha амортизацију имовине 7,476.880-59
Чист добит за 1929/30. посл, год, 6,933.665 26

Укупно 47,316.147*15 Укупно 47,316.147*15

У П Р A В A

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВОА.Д.
БЕОГРАД — ЗАГРЕБ I  Г л а в н и ц а  хх р е з е р в е  
Филиал: НОВИ САД g 1 ^ 7 . 3 0 0 . 0 0 0  д и н а р а

Телефон ивтерурбан Београд : T o  m a r n a  R  A A Ш  Телефон интерурбан Загреб
16-23, 20 OJ, 20-03, 16-25, 21-64, 1 е Л е Г р «1 М И . D А П 1 \ " Ч / ЕјГ  A d i i  5442, 5443, 5444, 5446, 5447.



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Дод< так „Народноад Благостањ у“

ТОДИНА Ш___________________ВВОГРАДл 22. АВГУСТ 1931« БРОЈ 34

Садржај:
„Драх” индустрија дрва д. д. Загреб—Цапраг 
Дионичарско друштво за експлоатацију дрва — Загреб 
Bankarsko I trgovačko a. 4* — Beograd 
Banka Metropol za međunarodnu trgovinu a. d. — Beograd

„ДРАХ“ ИНДУСТРИЈА ДРВА Д. Д. — ЗАГРЕБ-ЦАПРАГ.

Укупна сума биланце „Драх“ индустрија дрва д. д. 
у Загребу, дотично Цапрагу, износила je последњих 5 година: 

године 1926 Дин. 146.6 милиона
године 1927 Дин. 182.7 милиона
године 1928 Дин. 225.6 милиона
године 1929 Дин. 246.5 милиона
године 1930 Дин. 120 милиона

До краја 1929. године биланс je растући. Појединих 
година и за неколико десетака милиона. У 1929. години
пораст je нешто мањи него других година. A онда долази
1930. година. Укупна сума биланце смањена je од 246.8 ми- 
лиона на 120 милиона. Ha мање од половине. Смањење би- 
лднце једног индустријског подузећа за 130 милиона je по- 
јава, на коју се тако често не наилази. Може коњунктура 
једне бранше бити још тако лоша, тешко je веровати, да би 
јсдино она имала за последицу, да се једна биланца Дра- 
хових димензија могла тако нагло преполовити.

Редуцирање биланце на испод половине мора се v 
првом реду приписати чињеиици да се je до краја 1929. год. 
преко „Драха“ индустрије дрвета д. д. у Загребу обављало 
фвнансирање свих шумских подузећа бечке куће Драх. По- 
дузећа Драховог консерна, у првом реду она у Пољској, 
била су финансирана преко загребачког подузећа. Загре- 
бачки „Драх“ потраживао je тешке милионе, боље речено 
десетке милиона од подузећа која су се налазила ван наше 
државе. Са друге стране он je имао знатне обавезе према 
бечкој централи, која му je прибављала сретства не само за 
водење властитог погона него и погона афилираних по- 
дузећа.

У прошлој години je финансирање осталих подузећа 
Драховог консерна преузела бечка централа. Према томе ју- 
гссловенски Драх, да га тако назовемо, нема више потражи- 
вања према осталим Драховим подузећима. Али нема више 
ни толико знатних дуговања према својој централи. Цифре 
из биланце за 1930 годину односе се једино на пословање 
Драха у Југославији. Ти.ме што je база биланце 1930. год. 
сасвим друга него што je база биланца за раније године, 
тешко je упоређивати једну са другима.

Биланца за 4 последше године пружа следећу слику :
Актита 1927. 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
Благајна и ефекти 14.964 7.608 7.070 1.765
Иввестиције 23.717 25.887 26.879 27.081
Шуме и дрво 51.822 69.401 82.158 56.703
Дужници 91.822 121.355 128.239 34.468

ГТасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000'
Резерва 760 850 910 910
Амортизација 4.975 6.875 7.895 8.875
Повериоци 162.051 205.294 226.172 98.746
Добитак 1.280 1.485 597 597

Благајна и ефекти опали су у  прошлој години од 7 
милиона на 1.8 милиона динара. Вероватно je да лежи код те 
скупне позиције тежиште код ефеката, јер се обично не 
држи веће залихе готовине. Смањење залихе ефеката за 
преко 5 милиона, даје наслућивати да су из ш ртф ељ а југо- 
славенског Драха издвој.ене и акције неких афилираних по- 
дузећа и пренесене на бечку кућу.

Инвестиције су у главноме на истом нивоу. Значи да 
нема редукције код југославенског „Драха“ . A с обзиром нг 
прилике индустрије дрвета тешко би их било и провести. ГТи- 
лане се данас не могу продавати. У идућој биланци ће ин- 
вестиције бити нешто ниже јер je продата палата у којој се 
je налазио загребачки биро. Драх je своје пословање концен- 
трисао у Цапрагу и тамо пренео и дирекцију која je била у  
Загребу. To he допринети снижењу режијских трошкова.

Шуме и дрво су редуциране за преко 25 милиона ди- 
нара. Код данашње коњунктуре сва шумска подузећа гледају 
да што више продају, макар и уз ниже цене, a  на другој се 
страни суздржавају сваких већих куповина. Док траје па- 
дање цене, тешко je купити шуме које се могу експлоати- 
сата тек за коју годину. Ризико je доста знатан a искуства 
доста лоша да би се сериозна подузећа упуштала у такве 
спекулативне послове.

Дужници су редуцирани од 128 милиона на 34 милиона. 
Скоро за 100 милиона. He може се видети колико je од те- 
рсдукције дужника погођен југославенски посао a колико- 
отпада због преноса на централу ради пословања ван Југо- 
славије. С обзиром »a знатан пад цена шума и дрвета може- 
се претпоставити да су опали и дужници. A могуће je опет 
и то да се je, само да се што више робе прода било склоно' 
поделити веће и дуже кредите него обично.

Код пасиве једина je промена та да су повериоди 
or/али од 226 милиона на 98 милиона. Дакле преко половине. 
To je пре свега у вези са преносом потраживања према 
осталим афилијацијама на централЈ^. Али и ради мањег обима 
југославенске биланце. Смањење позиције „шуме и дрво“ за 
25 милиона динара мо;ра да делује и на смањење „пове- 
риоца“ код подузећа, које нема знатна властита сретства и  
које je упућено на кредите од стране централе.

Чисти je добитак исти као и 1929. године. С обзиром 
he пословну коњунктуру добитак je испао већи него што се- 

^иогло очекивати. Међутим „Драх“ je подузеће такових ди~
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мензија и тако je солидно, да je и код најлошије коњунк- 
туре увек у стању да искаже чисти добитак од пар стотина 
хиљада динара.

Иако пословање данас није интензивно a коњунктура 
т&ква да лошија не може бити, ипак нема ни говора да би 
„Драх“ напустио Југославију и да би своје деловање кон- 
центрирао у другим земљама, у првом ред.у у Русији. Он 
ради, као и сва велика шумска подузећа у више држава. Ну 
чим се поправи коњунктура oh he свој југославенски посао 
атоново појачати.

ДИОНИЧАРСКО ДРУШ ТВО ЗА ЕКСПЛО АТАЦИЈУ ДРВА

—  ЗАГРЕБ.

Смрћу Виктора Е. Фримана, Дионичко друштво за 
■експлоатацију дрва претрпело je тежак удар. В. Фриман je 
био онај који je провео санацију подузећа, кад је' било по- 
требно, у циљу отписа губитка, отписати главницу од 40 
милиона динара и резерву од 15 и намакнути нову од .5 
Ашлиона. Још више, он je био један од фактора који су омо- 
гућили да je Дионичарско друштво за експлоатацију дрва 
у  иноземству дошло до зиатних, за наше прилике ванредио 
повољних кредита.

Како Дионичарско друштво за експлоатацију дрва 
спада донекле у  концерн Кредитаншталта у Вечу то се je 
и кредитирање вршило преко Кредитаншталта дотично Ам- 
стелбанке у Амстердаму. Пошто ће за отплату дуговања код 
Амстелбанке већ из нарави посла a и ирилика индустрије 
дрва, требати времена требати he у догледно време тра- 
жити и новог финансијера.

Извештај равнатељства Експлоатације дрва, ма да ;е 
ванредно кратак, одликује се нарочитом искреношћу. Отво- 
рено признава слабије пословање својих афилијација „Вирбо“ 
у Вировитици и Босанског д. д. за искоришћавање дрвета 
у Бањалуци. A Експлоатације je добрим делом холдинг ком- 
панија, која финансира та два подузећа, која имају далеко 
веће инвестиције него што их има Експлоатација и која за 
лродукцију дрвета једино долази у обзир.

У извештају се вели да тежина, којом je привредна 
криза захватила дрвну индустрију, одузима нам за сада 
сваку наду на боље резултате у идућој години. Ш то више; 
остане ли криза константна у досадашњој својој форми, то 
кас и већи пословни неуспех неће моћи изненадити. Овде 
се опрезно наговештава да ће ова пословна година бити 
још неповољнија и да he свршити са губитком. A прилике 
се, ма да се ради на картелирању, нису битно изменИле. 
уколико се у неким правцима нису и погоршале. Ове he 
године сва наша шумска индустрија ако буде иоле исправно 
билансирана, морати завршити пословну годину са гу- 
битком. A изгледа да je  индустрија дрвета ушла у период 
седам гладних година. Међутим за Експлоатацију, благо- 
дарећи гресима ранијих управа већ дуго времена није било 
дебелих година.

Биланса за 4 госледње године овако изгледа :

Актива 1927. 1928. 1929. 1930,

У хиљадама динара

Г отовина 204 274 273 135.
Ефекти 38.298 37.472 29.353 29.397
Роба 1.491 1.588 2.104 1.748
Римесе 2.129 2.617 3.517 8.420
Инвестиције и инвентар 9.635 9.525 9.592 9.555
Дужници 110.827 115.666 100.438 77.467
Г убитак 54.189 ------ ------

Пасива
Г лавница 40.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 15.030 271 271 271
Амортизација 2.534 3.228 3.922 4.604
Повериоци 158.156 156.969 134.961 115.311
Добитак 31 42 9

Kao повољну чињеницу морамо сматрати да je  и 
прошле године успело снизити дужнике. Године 1929. они су 
снижени за 15 милиона. A прошле године за 23 милиона. За 
две године скоро 40 милиона. Под дужницима се на првом 
мссту наводе афилирана подузећа која су финансирама no 
Експлоатацији. Од туда и велика залиха ефекта. Снижење 
дужника значи да афилирана подузећа смањују своје по- 
словање. A то je најпаметније што се може данас урадити у 
дрвној индустрији.

Редукцијом дужника било je омогућено смаљити и 
повериоце. Године 1929. за 22 милиона a лрошле године 
опет за скоро 20 милиона. Укупна редукција прелази 40 ми- 
лиона. He само што се уштеди на каматама a код лоше ко- 
њунктуре уштедити на каматама значи много, него, с об- 
зиром на догађаје код Кредитаншталта и слома Амстелбанке 
много значи, ако су обавезе за 40 милиона дииара мање.

Роба претставља минималну вредност, што je у вези 
са карактером подузећа као холдингом. Ни инвестиције нису 
знатне. Код укупне суме билансе од преко 120 милиоиа не 
и?носе нити 10 милиона. Инвестиције су заправо вредностни 
папири. Све инвестиције износе 40 милиова. Властита срет- 
ства само 5 милшна. To je било лако док je било јако за- 
леђе у Кредитаншталту. Али што сада.

Чисти добитак износи 9 хиљада. Са преносима из ра- 
нијих година 124 хиљаде. To he добро доћи за смањење гу- 
битака у овој години. Само ако то буде било довољно.

Ситуацију би се могло брзо спасити ако се енергично 
пристули провођењу картелирања. Али једва да je дошло 
до неке врсте картела горива дрвета, загребачка je општина 
псзивом на прописе о сузбијању скупоће, одредила истрагу 
због повећања цена горивом дрвету. Наше административне 
вдасти ниже инстанце виде у картелима само тенденцију за 
поску.пљеше цена. И док се око стварања картела ради у 
првом реду на иницијативу Мин. шума и док у том погледу 
предњаче државна подузећа као на пример Шипад, админи- 
стративне власти ниже инстанце спремају се да протиз тог 
картелирања отворе акцију тек што je почео радити.

BANKARSKO i TRGOVAČKO A. D. — BEOGRAD.

Bankarsko i -trgovačko a. d. u Beogradu osnovano je prfe 
deset godina sa glavnicom od pet miliona dinara, koliko iznosi 
i danas. Akcija ima 25.000 à 200 dinara. Ono je zapravo joä 
starije, ali ranije nije bilo akcionarsko društvo, već preduzeće 
osnovano.od dva mlada čoveka, koja su se uortačila, donevši 
u posao skroman kapital, ali u toliko veću bankarsku praksu -i 
znanje.

Bankarsko i trgovačko a. d. mogli bismo nazvati najči
stijom efektnom bankom kod nas. Ona se bavi i svim ostalim 
regularnim bankarskim operacijama, ali se je ipak od svega 
svog početka specijalizirala u jednom jedinom poslu, kome po
svećuje najveću brigu i u kome su njegovi upravljači stekli 
optimum iskustva — u kupovini i prodaji hartija od vrednosti, 
privatnih preduzeća ili državnih, za sopstven račun ili za onaj 
komitenata. Trgovina hartijama od vrednosti, naročito privat
nih, nalazi se kod nas još u dosta nerazvijenoj fazi. Ona je do 
juče bila domena malih sarafa i menjača, koji su taj posao 
obavljali preko svojih šaltera. Naše akcionarske banke slabo su 
se bavile efektima; u koliko nije bilo po sredi prodavanje ili 
plasiranje akcija preduzeća u kojima su bila zainteresovana
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— ona su kupovala akcijè jedino po nalogu komitenata. Među
tim poslednje dve godine je i kod njih trgovina efekt; 
povećana — ali je to posledica naročitih prilika, koje vladaju 
na novčanom tržištu. Banke su prešle na taj posao nekako iz 
nužde, privremeno, pošto je trgovina hartijam a oa vrednosti, 
specijalno državnih, nudila mogućnost likvidnog plasiranja su
višne gotovine.

Trgovina sa efektima iziskuje naročite sposobnosti a 
specijalno kod onih koji smatraju taj posao kao glavni cilj pri
vređivanja, kao što je to slučaj kod Bankarskog i trgovačkog
a. d.; u tome se pogledu ono i bitno razlikuje od ostalih naših 
banaka i njihove poslovne politike. Kod nas ima vrlo malo ban
kara kojima je struktura privatnih akcionarskih preduzeća, kao 
i interna vrednost akcija toliko dobro poznata kao upravljačima 
Bankarskog i trgovačkog a. d. To je municiozan posao koji 
traži dugogodišnje studije i neprekidno posmatranje informa
cija, ali je od vrlo velike važnosti posavetovanje klijentele! 
Bankarsko i trgovačko a. d. bavi se i prodajom efekata na rate; 
uprava podvlači, da taj posao zahteva veliku administraciju i 
rad, ali mu se ipak posvećuje sva pažnja, jer se smatra, da je 
plasman novca u ovu vrstu poslova potpuno siguran.

Poslednje tri godine bančini su poslovi pokazivali ra- 
pidan porast — pošto je u trgovini hartijam a od vrednosti po
stojala naročita konjunktura i pošto je i trgovina prodaje efe
kata na rate zakonski normirana.

Ovo povećanje volumena poslova nam najlepše pokazuje 
upoređenje glavnih bilansnih pozicija za poslednje četiri go
dine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna i kod Nar. banke 672 949 948 1.478
Potraživanja kod banaka — 593 370 944
Devize i valute 478 614 448 648
Hartije od vrednosti 3.797 3.185 3.548 5.177
Vrednost rezervnog fonda 237 261 317 358
Vrednost penz. fonda 81 95 110 110
Menice 6.163 7.849 5.667 5.191
Dužnici 6.381 9.166 12.501 12.686
Nepokretnosti 1.096 1.075 1.053 1.032
Nameštaj i pribor 136 158 160 164
Ostave i dužnici po gar. 19.082 22.470 24.267 30.155

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 237 277 317 358
Penzioni fond 96 117 137 158
Ulozi na šted. i tek. rač. 8.063 12.117 14.376 19.410
Poverioci 2.503 2.996 2.657 347
Reeskont 2.689 2.981 2.174 2.040
Dobit manje dotacije 452 459 461 477
Zbir aktive i pasive 38.126 46.419 49.392 57.946

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Ukupni troškovi 1.267 1.282 1.408 1.891,
Kamata 891 1.313 1.489 1.483
Čista dobit 492 499 501 518

Prihodi
Prenos dobiti 14 18 24 26
Kamata 1.640 2.276 2.535 2.898
Provizije, prih. od nepokr. 995 800 840 968
Zbir rashoda i prihoda 2.650 3.095 3.399 3.893

Bilansi su vrlo pregledno sastavljeni. Zbir je u 1930. go^ 
dini, prema 1927. godini za skoro 20 miliona veći i iznosi 58 mi
liona dinara. Glavnica je ostala nepromerijeno na 5 miliona, a 
rezerve su povećane na 56 hiljada, dakle na preko 10% glav
nice. Neobično interesantno je kretanje uloga. Po tekućim ra
čunima i po uložnim knjižicama dostigli su krajem 1930. godine 
rekordnu visinu od 19.41 milion dinara; od toga otpada 11.76 
miliona na uloge na štednju i 7.64 miliona na uloge po tekućim 
računima. Ovakav iznos uloga je kod jedne tipično efektne ban
ke zapravo iznenađujući; ali je dokaz velikog poverenja banći- 
nih 'mušterija i štediša, jer koliko je nama poznato ovi su ula
gači mahom sitni ljudi. Za vreme poslednje tri godine ovi su 
ulozi porasli za skoro 140%, od 8 miliona na 19.4 miliona din. 
Zbog ovako snažnog priliva uložaka mogli se smanjiti po- 
verioci; od 3 miliona, koliko su iznosili u 1928. godini i 2.66 
miliona u 1929. godini reducirani su krajem 1930. godine na 
svega 347 hiljada dinara. Istovremeno je smanjen i reeskont: 
od 2.98 miliona u 1928. godini na 2.04 miliona u 1930. godini. 
Vidimo dakle, da su poverioci i reeskont prema 1929. godini 
manji za skoro 4 miliona, ali da su zbog porasta uloga od 7 mi
liona, krajem 1930. godine ukupna sretstva za 21.8 miliona uvek 
još za preko 3.5 miliona veća no krajem 1928. godine.

Ukupna bančina sretstva iznose krajem 1930. godine, za
jedno sa dobitkom skoro 28 miliona dinara. Odnos tuđih ka 
sopstvenim sretstvima je kao 4 : 1 što je svakako vrlo povoljno.

U aktivi pokazuje nam se plasman svih tih sretstava — 
iz čega i vidimo, koliko je obimna specijalizacija i u kojoj 
preovlađuju angažmani u kupovini i prodaji hartija od vrednosti. 
Najveća je pozicija „dužnici”, sa 12.69 miliona dinara; ova je 
pozicija prema 1927. godini udvostručena, a sastavljena je na 
sledeći način: kreditirano je dinara
na hartije od vrednosti uz založnice 2.912,511.—
na podlozi hartija od vrednosti 4.434,377.—
na hartije prodate na otplatu 859.998.90
na podlozi drugih osiguranja 4.479,889.83

Ukupno 12.686,776.73
Na menične kredite dato je 5.19 miliona dinara; ova je 

pozicija poslednjih godina prilično reducirana —• prema 1928. 
godini za 2.66 miliona dinara. Sopstvene hartije od vrednosti 
bilansirane su sa 5.18 miliona dinara; ako tome dodamo još i 
vrednosti fondova, koje su takođe plasirane u efekte, onda vi
dimo da je u hartije plasirano 5.64 miliona, ili taman toliko, ko
liko iznose sopstvena srestva. Bankarsko i trgovačko a. d. ima 
i veoma razgranatu trgovinu u devizama i valutam a,4 koja čini 
za banku jednu važnu i unosnu granu njezinih poslova. Per
saldo 1930. godine iskazan je u bilansu iznos od 648 hiljada di
nara deviza i valuta. Nepokretnosti bančine bilansirane su sa
1.03 miliona dinara.

Likviditet svih tih plasmana je prvoklasan, pošto možemo- 
hartije od vrednosti sm atrati kao vrlo likvidne. Tako vidimo, da 
je od ukupnih 28 miliona dinara likvidno plasirano:

u hiljadama dinara 
u blagajni 1.175
na žiro kod Narodne banke 302
u devize i valute 648
u potraživanja kod novčanih zavoda 944
u sopstvene hartije od vrednosti 5.645
u kredite na hartije od vrednosti 8.207

16.921
što drugim recima znači, da je preko 60% sviju bančinih sret
stava vrlo likvidno plasirano!

Zbog intenzifikacije poslovanja je i bruto dobitak u 1930. 
godini ža skoro 500 hiljada dinara veći no lane.

Dve su stvari koje u bančinim rashodima padaju u očir 
prvo, da su rashodi po kamatima ostali jednaki onima u 1929.
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godini — zbog redukcije skupih poverioca i uprkos povećanih 
uloga, a drugo, da su poslovni troškovi, zajedno sa otpisima 
dubioznih potraživanja i porezima relativno vrlo maleni. Oni iz
nose krajem 1930. godine 1.89 miliona, od čega otpada:

u hiljadama dinara
na plate, dodatke, dnevnice i putni trošak 606
na 'kirije 162
na razne bančine troškove 484
i u poreze, otpise itd. 639

Ukupno 1.891
Čista dobit varira ove godine oko pola miliona dinara, 

tako i 1930. godine, u kojoj iznosi 518 hiljada dinara. Podeljena 
je na sledeći način: 7% članovima oba odbora i činovništvu 
36.283 dinara, 5% rezervnom fondu 25.916 unara , 3% pensio- 
nom fondu 15.549 dinara, na ime dividende 400.000 dinara, a 
40.575 dinara preneto je na novi račun.

U svojoj dividendnoj politici banka pokazuje vanrednu 
stabilnost, sve od svog postanka, dakle čitavih deset godina 
ona isplaćuje na ime dividende 8% odnosno 16 dinara na ak
ciju od 200 dinara.

U 1930. godini, jubilarnoj, uprava banke pretrpela je 
smrću svoga pretsednika Stevana J. Kapamadžije i potpretsed- 
nika Ilije S. Jankovića, koji su stekli velike zasluge za polet 
bančin. Sem njih ,u upravi za 1930. godinu nalazili su se još 
i g. g.: Dr. Svetislav Mihajlović, advokat, Srbislav Jevrić, direk
tor i Karei Kašper, direktor, a u Nadzornom odboru g. g.-: Voja
S. Spasojević, Dr. Slavko Jevrić, Vršac i Rihard škarka.

BANKA M ETROPOL ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU D. D.,
—  BEOGRAD

Banka Metropol za međunarodnu trgovinu d. d. u Beogradu 
osnovana je 1922. godine sa glavnicom od 5 miliona dinara, po- 
deljenom na 10.000 komada akcija à 500 dinara.

U prvim posleratnim godinama naše su banke imale pune 
ruke lukrativnih poslova najraznovrsnije prirode. Međtim, ipak 
izgleda, da one u to doba nisu pokazivale dovoljno razumevanja 
ili volje za finansiranje naše uvozne trgovine, što su naši 
trgovci uvoznici teško osećali. Zbog toga nije ni čudo, da se je 
jedna grupa trgovaca uvoznika iz beogradske čaršije odlučila, 
da osnuje svoju banku. Ova je ideja ostvarena 1922. godine, a 
banka je dobila firmu Banka Metropol za međunarodnu trgovinu. 
Vidimo dakle, da je osnovana sa napred utvrđenom, specijalnom 
zadaćom — za finansiranje uvozne trgovine. Prema tome ona 
se je u svojoj poslovnoj politici ograničila pre svega na davanje 
kratkoročnih kredita uvoznicima, putem eskontiranja njihovih 
poslovnih menica i putem tekućih računa. Pored toga, ra
zume se, obavljala je ona i sve druge bankarske poslove.

Banka Metropol je na glasu solidne i veoma rigorozne
banke — što ju je i spasio sviju glavobolja i neprilika iz de-
flacionog perioda i sadašnje depresije. Ipak treba podvuči jednu 
veoma važnu činjenicu. Uprkos sve oštrijoj privrednoj krizi obim 
poslova neprekidno raste. Pri tome treba podvući da je to u  
glavnome posledica spontanog povećanja uložaka na štednju 
i tekućih računa a ne zbog povećanja poverioca. To je važno.

Glavne bilansne pozicije za poslednje tri godine pokazuju 
sledeću sliku : •

Aktiva

Blagajna 
Menica 
Tekući računi 
Zaloge

Račun izravnan ja.
1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara'
1.273 1.238 .. . 1.048
2.85$ 3.032 ... .4.018
8.043 9.117 8.645

61 92 82

Vrednost rez. fonda 285 300 305“
Hartije od vrednosti 338 548 • 1.597
Nepokretnosti 2.238 2.238 2.238
Nameštaj i pribor 261 234 210
Garancije, ostave, kaucije ii t. d. 14.865 22.328 18.250

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000
Rezervni fondovi 824 906 1.003
Ulozi na štednju 5.469 6.393 7.161
Tekući računi i poverioci 3.067 4.133 4.583
Hipotekarni dug kod D. H. B. 131 66 52
Tantijema 49 50 49
Dobit za podelu 250 250 250
Razna pasiva 65 54 65
Reeskont 529 — —

Zbir bilanse 30.257 39.191 36.394

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 953 881 867
Porezi i prirezi 286 146 105
T roškovi 592 560 517
Otpisi 226 236 236
Amortizacija 44 44 44
Dotacije 33 OD 33
Tantijema 49 50 49
Dobit za podelu 250 250 250

Prihodi
Kamata 1.323 1.312 1.323
Provizija 608 440 328
Prihodi nepokretnosti 186 177 138
Prihodi od efekata 192 158 158
Razni prihodi 121 115 135
Zbir prihoda ili rashoda 2.435 2.203 2.104

Prilikom analiziranja bilansa novčanih zavoda mi smo već 
češće puta kritikovali praksu, uobičajenu kod nas, da se u bi
lansu razne ostave, kaucije i t. d. pribrojavaju bilansnim pozici
jama. Pravilno je, da se te pozicije iskazuju u bilansu ali mora 
to biti odvojeno. Tako praktikuju mahom i sve prečanske banke.

Ova naša napomena ima svoj razlog. Ako na primer 
uporedimo zbir bilanse banke Metropol za 1930. godinu sa onim 
iz 1929. godine, onda vidimo, da je u 1930. godini manji za
3.5 miliona dinara, kod 36.3 miliona. Dakle, za: skoro 10%. Iz 
toga moglo bi se zaključiti, da su sretstva, kojima je raspolagala 
banka krajem 1930. godine bila manja no u 1929. godini i da 
je prema tome i volumen njezinih operacija bio manji. Međutim, 
gornja nam tablica pokazuje, da to nije slučaj. Samo je priliv 
uložaka poslednje dve godine za 2.6 miliona dinara veči, a u 
poslednjoj godini, kad ulošci kod mnogih banaka stagniraju, 
oni su kod Banke Metropol porasli za preko 750 hiljada di
nara. Tome treba još i dodati, da je banka prema svojoj struk
turi daleko od toga da bude depozitria banka. Ona uložaka 
uopšte ne traži, a u koliko sami pritiču, dokaz su poverenja,i 
koje banka uživa. To će biti pre svega ulošci njeziniji komite- 
nata trgovaca-uvoznika.

Glavnica je ove godine ostala nepromenjena na 5 milio
na, a rezerve su u 1930 godini dostigle 1 milion dinara, tako da 
iznose sopstvena sredstva 6 miliona dinara. Ulozi :na štednju i 
tekući računi zajedno sa poveriocima paralelno se povećavaju 
Za poslednje dve godine prvi su porasli od 5.47 miliona na 7..16 
miliona a drugi od 3.06 miliona na 4.58 miliona dinara. U 1928. 
godini iskazan je i reeskont sa 529 hiljada dinara, ali u nared-
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-nini godinama ove pozicije ^više nema. Hipotekarni dug kod 
Državne hipotekarne banke, koji je još krajeni 1928.. godine 
iznosio 131 hiljadu dinara, postepeno se otplaćuje, tako da iz
nosi krajem 1930. godine svega još 52 hiljade dinara. Ukupna 
strana sretstva povećana su za poslednje dve godine od 9.19 
miliona na 11.79 miliona, a ukupna sretstva, kojima banka ra
spolaže, od 15.32 miliona na 18.1 milion dinara (uračunavši i 
čistu dobit).

Odnos tuđih ka sopstvénim sretstvima je kao 2:1.
U aktivi, najveća je pozicija „tekući računi” sa 8.64 mili

ona dinara. Prema prošloj godini smanjeni su za 472 hiljade di
nara -— ali su krediti, dati na osnovu menica znatno porasli:, 
od 2.86 miliona krajem 1928. godine na 4.02 miliona u 1930. 
godini. Iz toga izlazi, da se poslednje vreme forsiraju menični 
krediti što je važno zbog povećane sigurnosti i kratkoročnosti. 
Krediti na zalogu hartija od vrednosti iznose 82 hiljada dinara. 
Dalje pada u oči kretanje pozicije hartije od vrednosti. U 1928. 
godini njihova je vrednost iskazana sa 338 hiljada dinara, a 
krajem 1930. godine sa 1.60 milionä dinara; žriači da je porasla 
za 1.26 miliona. To je pojava, koja je u poslednjoj. godini tipična 
kod svih naših banaka, jer je plasman u hartije od vrednosti 
u 1930. godini pretstavljao veoma unosan posao. Banka na
pominje, da se ti efekti sastoje isključivo iz državnih obveznica, 
koje su u prošloj godini odbacile lepo ukamaćenje. Zajedrio sa 
hartijama od vrednosti rezervnih fondova, bančin portfelj iznosi 
skoro 2 miliona dinara. Nepokretnosti su bilansirane sa 2.23

miliona sve tri poslednje godine nepromenjeno; to su dve ve
like zgrade, koje prètstàvljaju danas višestruku vrednost i prema 
tome tihu rezervu bančinu.

Bruto dobit je poslednje tri godine u opadanju: od 2.43 
miliona na 2.1 imilion dinara. To opadanje je prouzrokovano 
smanjenjem iprihoda od provizije i nepokretnosti, dok su prihodi 
od kam ata ostali stacionarni. Rashodi po kamatama su sma
njeni, upkos povećanja uloga, što je svakako u vezi sa oba- 
ranjem kamatne stope. Čista "dobit'je sve tri poslednje godine 
ostala jednaka; kako su bruto-prihodi smanjeni, ovo se. moglo 
postići jedino smanjenjem; rashoda: vidimo, da je sprovedena 
striktna, štednja; troškovi i plate smanjeni su za poslednje dve i 
godine od 592 hiljade na 517 hiljada a istovremeno su smanjeni j 
i porezi i prirezi, od 286 hiljada na 105 hiljada dinara. Otpisi iz-i 
nose nepromenjeno 236 hiljada dinara.

Čista dobit iznosi 376 hiljada dinara a podeljena je na ; 
sledeći način: na amortizaciju 44 hiljade, dotaciju fondovirna'49i 
hiljada, a na ime dividende 250.000 dinara odnosno 25 dinara : 
na akciju od 500 dinara, što je jednako 5%. Toliko plaća banka ! 
Metropol već nepromenjeno 5 godina.

U upravi se nalaze: Pretsednik: Marko D. Demajorović;) 
'potpretsednik : Morie Ai de Majo; članovi: Jakov S. Konforti,! 
Ivan Veseli, Avram o. Avramović, Isak S. Levi.

Nadzorni odbor: Pretsednik: Žak j. Benćijon; potpret-l 
sednik: Solomon L. Mošić; članovi: lsak A. de Majo, l.azar 1> j 
Demajorović. j
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Банка Метропол за међународну трговину 
Београд

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.
Актива Паежв®

Динара Динара
Камата 867.635.01 Камата 1,342.704.20

Пореза и прирези 105.000.80 Провизија 328.480.34

Т рошкови 517.347.55 Приход од зграда 138.580.—

Отписи: Наплаћени купони са харт. од вредн. 158.414.—

сумњивих потраживања 207.020.— Разни приходи 135.543.63

намештаја и прибора 29.201.72

Амортизација 44.768.48

Дотација 33.274.86

Тантијема 49.473.75

' Чиста добит 250.000.—

Укулно 2,103.722.17 Укупно 2,103.722.17

Р а ч у н  губитка ж добитка на дан 31. децембра 1930. г©д.
Губитак Добитак

Динара Динара

Благајна: готовина у каси 1,048.166.75 Главнида 5,000.000.—

Есконтоване менице 4,018.382.90 Резервни фондови:

Текући рачуни и дужници 8,645.236.90 Стални резервни фонд 385.498.28

Залвге . 81.765.85 Особени резервни фонд 205.274.47

Вредности резервног фонда 304.960,— Фонд за амортизацију непокретн. 411.895.40

Хартије од вредности 1,596.713.88 Улози на штедњу 7,161.421.17

Непокретности 2,238.424.22 Текући рачуни и повериоци 4,583.722.15

Намештај и прибор 209.942.56 Хипотекарни дуг 52.052.20

Оставе 17,695.420.53 Остављачи 17,695.420.53

Кауција члан. Управ. и Надз. Одбора 160.000.— Полагачи кауција 160.000.—

Дужници no гаранцијама 342.683,— Г аранције 342.683.—

Разно 52.872.95 Неисплаћена дивиденда 7.675,—

Тантијема 49.473.75

Добит за поделу 250.000.—

Разна пасива 89.452.80

Укупно 36,394.568.75 Укупно 36,394.568.75

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај :
Хрватска ивдустрија папира д. д. — Загреб 
Splošna stavbena družba tì. d . Maribor-Tezno 
Параћинска трговачко-занатлиска баика a. д. — Шраћин 
„Силк” творница чарапа д. д. — Загреб 
,jAdemp” elektro-mašinsko preduzeće — Beograd

ХРВАТСКА ИНДУСТРИјА ПАПИРА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Биланса Хрватске индустрије папира д. д. у Загребу 
за 1930. годину показује знатан напредак према ранијим го- 
динама. Укупни износ билансе je порастао од 15.8 милиона 
концем 1929. године на 21.3 милиона концем 1930. године. 
Готово двоструко je већи од стања концем 1928. године.

Главница концем 1930. године износи 5 милиона ди- 
нара према 3 милиона 750 хиљада ранијих година. Мало 
коме нашем подузећу je успело да прошле године повећа 
СБоју главницу. Само -она подузећа, која имају јако залеђе, 
могла су помислити на то да са успехом изврше овакву опе- 
рацију. Да je повишење код Хрватске индустрије папира до- 
бро успело види се no резервном фонду. Од 120 хиљада ди- 
нара колико je износио концем 1929. године попео се je кон- 
цем 1930. године на скоро 3 милиона динара. To значи, да 
су нове акције биле преузете за знатном ажијом. Док су вла- 
стита сретства подузећа износила концем 1929. године 4 
милиона 870 хиљада динара, »онцем 1930. године износе 
7 милио,на 950 хиљада динара.

Трећа je карактеристика повољног развитка Хрват- 
ске индустрије папира у прошлој години пораст чистог до- 
битка. Он изноеи преко пола милиона динара према 240 хи- 
љада у 1929. години. Дакле, имамо 'једно удвоетручење про- 
фита. Рентабилитет према главници прелази 10%. Пословни 
je развитак последњих неколико година ванредно повољан. 
Профит у периоду 1926.—30. г. износи :

године 1926. губитак 155 хиљада дииара
године 1927. добитак 19 хиљада динара
године 1928. добитак 221 хиљада динара
године 1929. добитак 243 хиљада динара
године 1930. добитак 527 хиљада дииара

Наша индустрија хартије налази се у повољном раз- 
витку. Како ми још увек увозимо разне врсте хартије за 
око 200 милиона динара, наша he индустрија папира полу- 
чити још већи развитак и повољније резултате. Наравно да 
има трговина папира, која се у првом реду ослања на домаће 
творнице, све предуслове јаког развитка. Наравно ако je до- 
вољно подупрта капиталом. A то je случај код Хрватске 
индустрије папира. Ни једно наше подузеће за трговину 
папиром не располаже са толико властитих сретстава као 
што je то случај код Хрватске индустрије папира. A с об- 
зиром на властита сретства, досадашњи успех у пословању 
као< и у погледу на људе који joj стоје на челу, она ужива 
и знатне кредите. To joj све омогућује проширење по- 
словања.

Тако je у Београду ооновала властиту филијалу a 
у другим в.ећим центрима наше државе подржава своја за-

ступства. Данас je Хрватска индустрија папира наше нај- 
веће подузеће за трговину папиро^м.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:

Актива 1927. г. 1928. г 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара

Благајна 56 109 75 73
Ефекти 309 309 989 1.014
Инвентар 47 38 34 31
Дужници 9.041 6.158 8.950 9.584
Роба 3.519 4.731 5.513 10.341
Некретнине 158 158 158 158

Пасива

Г лавница 3.750 3.750 3.750 5.000
Резерва 106 106 120 2.945
Повериоци 3.575 4.478 8.722 8.248
Банке 3.399 2.149 2.999 4.549
Менице 2.291 682 -------
Добитак 19 221 243 527
Укупна биланса 13.167 11.511 15.835 21.280

Залихе су порасле скоро за 5 милиона динара и значе
готово подвостручење изеоса са којим су биле билансиране
концем 1929. године. To je у вези са проширењем посло-i
аања. Једно велико складиште папира мора бити сортирано
у свим могућим врстама и то са знатним количинама како
6i-. могло у свако време удовољити свим захтевима.

Дужници су порасли за неколико стотина милиона ди- 
нгра што je у вези са проширењем пословања. Ин-касо у 
бранши папира много je бољи него у другим браншама. По- 

I p a c T  ефеката у вези je са учешћем код „Вевче“. Ове je го- 
дине уписан и већи износ нашег иноземног стабилизационог 
зајма.

Повериоци су опали за пола милиона динара. С об- 
зиром да je залиха робе порасла за скоро 5 милиона динара, 
значи да Хрватска индустрија папира пораст залихе робе 
није извршила кредитирањем са  стране фабриканата него 
да je повишење залиха извела властитим средствима, до- 
тично банковним кредитом. У томе и лежи њезина снага, да 
je у стању, да подвостручи залиху робе без новог задужења 
код лифераната. Обавезе према банкама порасле су за 1.5 
милиона динара. Повишење залихе за скоро 5 милиона ди^ 
нара извршено je за 4 милиона динара повишеним властитим 
средствима a остатак јачим искоришћењем банковноГ 
кредита.



Хрватска индустрија папира једно je од ретких наших 
подузећа које у својим билаисама посебно исказује обавезе 
према банкама. A тиме се добија много прегледнија слика 
него ако су дуговања према банкама и лиферантима иска- 
зана у једној иозицији.

Инвестиције Хрватске индустрије папира, ако под 
исте рачунамо и ефекте, изиосе тек нешто преко милион 
динара. Властита сретства износе 8 милиона динара. Њима 
je покривен и највећи део залихе робе. Повериоци и банке 
износе тек нешто више него дужници. Подузеће ради no 
томе претежним делом властитим сретствима. Кредита и то 
у првом реду од лифераната узима само толико колико га 
и она даје својим муштеријама. Банковни кредит износи тек 
гшловину потраживања према муштеријама. To показује не- 
зависност подузећа од банака. Нешто јача рестрикција у 
пословању, и подузеће би могло радити без банкарских кре- 
дита. A то значи лшого. Бар код нас. Многа су подузећа 
страдала јер су у односу према властитим сретствима пре- 
више били одвисни од банака. To код Хрватске индустрије 
папира није случај. Кад би се указала потреба она би с об- 
зиром на залеђе лако могла да приступи новом повишењу 
главнице. A оно би успело исто као и ово последње.

SPLOŠNA STAVBENA DRUŽBA D. D. MARIBOR—TEZNO.

Proslava desetogodišnjice Splošne stavbene družbe d. d. 
u Mariboru-Tezno pada u periodu teške privredne krize koja je 
obuhvatila sve. privredne grane pa i industriju željeza. Uprava 
konstatira u svom izveštaju, da su u prošloj godini državne na
bavka potpuno izostale a privatne su bile reducirane na mini
mum. Pod takvim prilikama, bar da se pokriju opšti režijski 
troškovi koji ne stoje ni u kakvoj vezi sa intenzitetom produk
cije, poduzeće je tražilo da dobije radove i van granica 
naše otadžbine , već i radi toga da zadrži izvežbano radništvo 
kako bi ga imala i pri poboljšanju konjunkture. U konkurenciji 
sa stranom industrijom, poduzeće je prošle godine dobilo u Grč
koj neke javne radove. Međutim, ti su se svršili sa gubitkom. 
Tome gubitku doprinele su i zdravstvene prilike. Radnici koji su 
bili poslani na montažu u tropskom malarijom zaražene pre- 
dele, koštali su usled bolesti mnogo više nego što je bilo 
predviđeno.

Splošna stavbena družba razvila se je u toku poslednjih 
godina u poduzeće koje se bavi iskljućivo izradom artikala 
iz željeza. Danas su izgledi naše industrije željeza mnogo po
voljniji nego što su bili pred godinu dana. Država je jedan od 
glavnih konsumenata artikala industrije željeza. Naročito sao
braćaj i vojska. Poslednjih deset godina, država je glavni deo 
svojih potreba na artiklima industrije željeza pokrivala na ra
čun reparacija. Finansiranje tih porudžbina bilo je mnogo lakše 
nego da su se vršile u zemlji. Reparacije u naturi ove godine 
otpadaju. A izgleda da ni kasnije neće biti onako obilne kako 
su bile do sada. Prema tome, država će biti primorana da iz- 
vesne narudžbine plaća u gotovom dotično bonovima. U tom 
momentu perspektive domaće industrije željeza biti će mnogo 
povoljnije nego što su bile do sada, kad su se sve veće po- 
rudžbine vršile na račun reparacija.

Odelenje za izradu šarafa radilo je bolje nego ranije, po
što je prestala oštra konkurencija sa Burkom. Taj se odio, već 
i radi strane konkurencije, neprestano proširuje i usavršava. 
Radovi nisu još dovršeni ali ipak omogućuju poduzeću da 
uspešno odoleva stranoj konkurenciji sa kojom je došlo do spo
razuma. Promet odelenja za šrafove bio je prošle godine veći 
nego inače a i polučene cene bile su povoljnije.

Bilansa za 4. poslednje godine ovako izgleda:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara 
Nekretnine 3.181 3.067 3.711 3.618
Mašine 4.635 3.817 3.421 3.492

Inventar 240 158 : im 57
Roba 3.722 2.179 3.982 4.364
Polufabrikati 322 951 , 102 474
Blagajna 38 6 57 86
Dužnici 4.728 8.419 11.144 7.037
Efekti 2.199 172 172 172
Gubitak 219 — — —

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Banke 12.048 10.488 11.292 10.253
Poverioci 1.790 3.173 5.861 3.852
Dobitak — 111 541 28
Ukupna bilansa 18.838 .18.773 , 22.695 19.304

U 1929. imali smo porast bilanse od 4 miliona dinara.
Prošle godine je ukupna suma opala za preko 2.5 miliona di
nara. To je u vezi sa slabijom delatnošću poduzeća; što je bila 
posledica privredne krize, odnosno manjih državnih porudžbina.

Investicije, nepokretnosti i strojevi bilansirani su u glav
nome istim iznosom kao i 1929. godine. Međutim ako uzmemo 
u obzir da otpisi nepokretnosti iznose 950 hiljada dinara i da 
nema naročitog fonda amortizacije, onda to znači, da su i prošle 
godine nove investicije iznosile oko milion dinara. To je u vezi 
sa proširenjem odelenja šrafova i ugovorom sa srednje-evrop- 
skim kartelom.

Roba je neznatno porasla, ma da je glavna delatnost 
tvornice — mostovi i željezne konstrukcije — prošle godine bila 
slabija. Možda porudžbina grčke vlade nije još potpuno dovr
šena, odnosno obračunata.

Dužnici su opali za 4 miliona dinara, što je u vezi sa sla
bijim radom u tvornici. Manje izliferovanih radova ima za po- 
sledicu i manja potraživanja.

Opadanje dužnika odrazuje se i u pasivi. Banke su opale 
za milion dinara, a poverioci za 2 miliona. Slabiji rad u tvornici 
imao je za posledicu da je povlačenje sirovina i polufabrikata 
bilo slabije. Usled toga su i dugovanja liferantima bila mnogo 
manja. Smanjenje dugova kod banaka je u vezi sa opadanjem 
dužnika. Kako je potreba kreditiranja izvršenih radova usled 
slabijeg zaposlenja bila manja, poduzeće je trebalo manje kre
dita kod svojih bankovnih veza. Mora se pohvaliti način bilan- 
ciranja Splošne stavbene družbe, koja potraživanja banka po
sebno iskazuje, tako da se tačno zna koliko potražuju novčani 
zavodi a koliko liferanti.

Polučeni čisti dobitak iznosi samo 28 hiljada dinara. Sa 
ostatkom iz 1929. godine imamo iznos od 158 hiljada dinara. 
To naravno onemogućava isplatu dividende za 1929. godinu. 
Prošle godine izdano je na kamatima jedan milion 202 hiljade 
dinara. Kad bi bilo moguće reducirati izdatke na kamatima za 
polovinu, poduzeće bi bilo u stanju da isplaćuje 10%, dividende. 
Investicije iznose 7 miliona dinara, a vlastita sretstva 5 miliona. 
Odnos nije tako nepovoljan. Međutim kad bi uspelo reducirati 
kamatnjak, perspektive bile bi daleko povoljnije. Međutim pro
ces spuštanja kamatne stope, koji je još u proleću ove godine 
obećavao jak razvitak, danas je obustavljen. Dapače moramo 
očekivati nova povišenja.

Eliminiranje nemačkih reparacija otvara nove izglede za 
razvitak naše industrije željeza. Međutim nastojanje da se re
duciraju državni izdatci, u prvom redu odlaganjem investicija, 
neće omogućiti našoj industriji željeza da u punoj meri iskoristi 
obustavu reparacija u naturi. Kad država ponovno odpočne sa 
znatnijim investicijama biće perspektive naše industrije željeza 
mnogo bolje nego što su sada.

Kao povoljnu činjenicu moramo, konstatirati, da je novim 
trgovačkim ugovorom sa Austrijom naša industrija gvozdenih 
izrada jače zaštićena nego što je do sada bio slučaj.
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ПАРАЋИНСКА ТРГОВАЧКО-ЗАНАТЛИСКА БАНКА A. Д, 

ПАРАЋИН.
Параћинска трговачко-занатлиска банка. je релативно 

још веолга млада ; основана je 1923. године, дакле у доба, 
кад je банкарска коњунктура код нас била на врхунцу. Kao 
претежни број наших провинциских завода, и она je била 
основана са веома скромним сретствима ; првобитна глав- 
ница je износила 1 милион динара, али je доцније повишена 
на 2 милиона, колико и данас износи.

Tokom година банчини су се иослови врло лепо ра- 
звијали, a нарочито велики je био прилив страних сретстава, 
наиме улога на штедњу ; њихово стање je ове године већ 
седам до осам пута веће од главнице, што je у осталом и 
био повод, да je управа баичина почела да вентилира пи-, 
тање повишења главнице, које je питање у лету 1930. родине 
ушло у завршну фазу ; био je већ утаначен и дан, на коме 
сс je имала одржати ванредна скупштина акционара, која je 
имала одобрити повишење главнице — што je међутим, с об- 
зиром н општу привредну депресију, опет било одложено,

Следећа таблица у којој смо упоредили кретање глав- 
них билансних позиција Параћинске трговачко-занатлијске
банке за последње три године, показује нам здрав полет
банчиних послова. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања. 
Актнва 1928. г. 1929. г. 1930. г,

у хиљадама динара
Благајна 449 882 2.008
Менице 6.733 5.958 7.583
Текући рачуни 5.738 6.896 6.901
Дужници 156 ----- -
Залоге 619 617 261
Непокретности 191 191 777
Хартије од вредности 173 35 382
Иамештај 1 1 76
Г сранције 5.456 6.746 10.120
Вредност резервног фонда ------ - 35 196
Вредност у течају 84-6 738

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 305 347 419
Фонд за сумњива потраживања 272 272 272
Улози на штедњу 8.877 11.382 13.802
Текући рачуни 1.094 743 1.991
Реесконт 736 127 ------
Вредност у течају 139 184
Чиста добит 344 330 290
Збир биланса 19.517 22.207 29.045

Рачун губитка и добитгка.
Расходи

Плате и трошкови 274 292 304
Отписи пропалих потраживања 91 ------ - 57
Порез и прирез 273 136 155
Камата 564 550 1.460
Добит 344 330 293

Приходи
Камата 734 732 1.553
Провизије 814 577 709
Кирија ------ 4
Збир расхода или прихода 1.548 1.309 2.267
Дивиденда 12% 12% 10%

Збир билансе порастао je од краја 1928. године до 
краја 1930. годиие, дакле за време од две године за читаву 
трећину, од 19.57 милиона на 29.04 милиона. Од тога износа 
отлада на кауције; гаранције и друге прелазне позиције 10 
мклиона; али како je ова позиција крајем 1928. године из- 
носила свега 5.4 милиона, то значи, да je чисти пораст бан- 
чиних Сретстава ипак премашио 5.5 милиона динара. Ако уз- 
мемо у обзир дејство привредне депресије, која последње 
две године1 није поштедела ни Параћин и његове највеће 
банке, онда морамо констатовати, да je то врло леп на- 
предак.

Главница je остала негтромењена, као што смо то већ 
напоменули. Подељена je у акције од 200 динара номинале.. 
Банчине резерве су груписане у два фонда: у редовном ре- 
зервном фонду, који je од 305 хиљада у 1928. години пове- 
ћан до краја 1930. године на 420 хиљада и у фонду за ема- 
њивање потраживања, који je последње три године остао 
непромењен са 272 хиљаде динара. Укупно, фондови износе 
крајем 1930. године скоро 700 хиљада динара односно 35% 
главнице. Према томе, сопствена сретства износе крајем
1930. године (заједно са добитком) п,реко 3 милиона динара.

To je један део банчиног обртног капитала ; други, 
већи, су страна сретства, наиме улози на штедњу и no те- 
кућим рачунима, повериоци и реесконт. Улози на штедњу 
износили су крајем 1928. године 8.8 милиона, крајем 1929, 
године већ 11.38 милиона a крајем 1930. године достижу
13.8 милиона динара; значи, да су за две године порасли за 
преко 5 милиона динара, што je најлепши доказ, колико по- 
верење ужива банка у Параћину и околини. He сме се пу- 
стити из вида, да су нарочито у последњој години наше про- 
винцијске банке имале стагнацију уложака, a м-ноге од њих 
и опадање. Заводи, који су своје улошке повећали, веома су 
ретки. Међ њима je и Параћинска трговачко-занатлиска 
банка, која према износу повећаних улога несумњиво долази 
на прво место међ малим провинцијским новчаним заводима 
Србије. Управа баичина подвлачи, да je обратила нарочиту 
пажњу на ситну штедњу, на оне мале људе, који одвајају од 
своје свакодневне зараде, само да би створили мале резерве 
за непредвиђене случајеве. Банка je развила даље и наро- 
читу пропаганду код деце улагача, што je као васпитајућж 
моменат од врло велике важности; само у 1929. години поде- 
љено je бесплатно преко 200 касица за ситну штедњу. По- 
верене улоге банка je исплаћивала без икаквог отказног 
рока и у свако доба.

Други извор обртног капитала су улози no текући.м 
рачунима. Они су подвргнути већим варијацијама. Од 1.1 
милиона у 1928. јо ди н и , смањени су у 1929. години за 300 
хиљада, на 800 хиљада динара, али су се крајем 1930. године 
опет повећали, на скоро 2 милиона. Реесконта у 1930. годвнк 
вкше нема ; у 1928. исказан je још са 736 хиљада, a у 1929. 
години ča свега 127 хиљада. Због знатног прилива уложака 
банка je имала могућност, да ове кредите ликвидира и да их 
држи као гвоздену резерву, која претставља лепу суму од 
преко 2 милиона динара. Укупна страна сретства порасла су 
дакле за преко 5 милиона (последње две године) и износе 
16 милиона динара. Заједно са сопственим сретствима, 
обртни капитал банчин достиже 18.5 милиона, a ако узмемо 
у обзир још и неискоришћене a одобрене кредите, онда пре- 
лази 20 милиона динара.

Taj je обртни капитал расподељен у главноме у две 
врсте датих кредита: у менице и текуће рачуне. Ha менице 
je дато крајем 1930. године 7.58 милиона динара према 5.96' 
миилона у 1929. години, a на кредите no текућим рачунима
6.9 милиона, према 5.74 милиона у 1928. години. Главни део 
обртног капитала пласиран je у велики број малих зајмова, 
што je важно у погледу сигурности и ликвидитета. У колико 
су одобрени и већи зајмови, они су покривени нарочитим 

[гаранцијама: хипотеком, тапијом или другим сигурним з а -  
логод!. Кредити на залоге знатно су смањени због опадањж



296
вредности робе. Док су у 1928. и 1929. години износили не- 
промењено око 620 хиљаде динара, емањени су крајем 1930. 
содине на 260 хиљада динара. И сви остали пласмани су у 
порасту. Тако видимо, да je портфељ хартија од вредности 
знатно порастао, од 35 хил>ада на 382 хиљаде динара. У 1928. 
.години je износио 173 хиљада динара, што су све биле об- 
везнице 7% Инвестиционог зајма. У току 1929. године, при- 
jkuKOM уписа акција Аграрне банке, Параћинска трговачко- 
занатлијска банка je уписала акција за 1.3 милиона динара, 
за шта je примила и нарочиту похвалу од Привилеговане аг~ 
рарне банке. Пошто акције крајем 1930. године још нису у 
иотпуности уплаћене, то се њихов износ исказује само са 
.382 хиљаде динара.

Непокретности су порасле од 170 хиљада на 777 хи- 
љада, a вредност намештаја од 1 динара на 76 хиљада. Ова 
je промена дошла отуда, што je банка у 1929. години почела 
•са градњом со-пствене палате, која je данас једна од најлеш 
тешх грађевина Параћина. Бапка je у новој згради инстали- 
рала и сефове, које he својим клијентима издавати под за- 
куп уз малу награду, што ће банци дати лепе приходе. Како 
he ове инвестиције постепено бити отписане, то ће претстав- 
љати једну јаку тиху резерву банчину.

Због великих улога и страних сретстава, банка je у 
зкатној мери повећала своју готовину, односно своја потра- 
живања на жиро-рачуну код Народне банке и Поштанске 
штедиоаице, које износи крајем 1930. године преко 2 мили- 
сна динара, или више од саме главнице. To je са гледишта 
одржавања ликвидитета банчиног један важан постулат, 
коме je у одличној мери удовољено.

У рачуну губитка и добитка падају у очи релативно 
врло мали управни трошкови —• што je једно важно преи- 
мућство Параћинске трговачко-занатлиске банке. Они из- 
floce једва 300 хиљада динара. Банка je у своме билансирању 
веома ригорозна, што показују знатни отписи; у 1928. го- 
дини отписано je 91 хиљада, a у 1930. години 57 хиљада на 
име -пропалих односно суамњивих потраживања. Упркос по- 
већане бруто добити, која износи 2.27 милиона динара, чиста 
добит нешто je мања но ранијих година, пре свега због по- 
раста исплаћених камата. Добит износи 293 хиљаде, према 
390 у 1929. и 340 у 1928. години. Због тога je смањена и 
дивиденда, од 12% на 10%, и ако то није било потребно. 
Али банка више воли, да појача своја сретства издашним до- 
тирањем фондова.

су знатни каинталИ. Једна. Котон-машина ехоји. некшико; сто- 
тина хиљада динара. A будући да: су те машине тек у. најно- 
вкје време усавршене, то се са набавком старих, изранжи- 
раних (a  no томе јефтиних стројева) не може виш.е рачу- 
нати. Онај који жели данас да подиже модерну творницу 
трикотаже, нарочито чарапа, не може више мимоићи Ко- 
тон-машине. To значи да мора располагати: са  знатним ка- 
питалима,

„Слик“ творница чарапа у Загребу једна je од нај- 
модернијих наших творница чарапа. Она ради искључиво са  
Котон-машинама најновије конструкције. Услед тога je у  
стању да баца на тржиште савршено израђене продукте који 
се у сваком погледу могу такмичити са продуктима ино- 
земства. „Силк“ и неке друге творнице биће у стању да у 
најкраћем року елиминирају са наших тржишта страну про- 
дукцију текстилне робе, a нарочито чарапа.

„Силк“ je основан половином 1929. године. Међу осни- 
вг.чима налазимо текстилиу творницу „Преслиц-a“ у- Оро- 
слављу и фирма Кон и друг из Загреба, која je пољског 
псрекла. Главница износи 1.5 милиоиа динара потпуно- упла- 
ћених. У загребачком предграђу на Каналу ш дигнута je  
кова модерна твориица која ј:е  одмах почела с радом.

Биланса за 2 послед1®.е годннс ов.ако изгледа :

„СИЛК“ ТВОРНИЦА ЧАРАПА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Индустрија трикотаже, нарочито чарапа, узела je код 
-sac после рата јак размах. Основан je знатан број нових. 
творница разних димензија. Ми већ данас имамо творница 
чграпа са 1.500 радника. Број радионица које упослују no 
■неколико радника ирелази стотине. У Словенији има чак и 
појединих подручја где и сељаци имају стројеве за плетење 
м раде у акорду за поједине велике трговине. Ни у једној 
грани текстилне продукције нисмо после рата толико напре- 
довали као што je то случај код трикотаже. Ma да je  кон- 
сум производа индустрије трикотаже знатно порастао, увоз 
je  из године у годину све мањи. Значи, да се домаћа про- 
дукција све више развија. У појединим гранама трикотажне 
продукције чак се осећа и хиперпродукција. Нарочито код 
јефтине робе. Код јефтиних чарапа чак би се могло говорити 
■и о кризи хиперпродукције.

Са финијим врстама трикотаже, нарочито код чарапа 
ситуација до пре кратко време била je скроз друга. Ту смо 
били упућени на увоз. Луксузне женске чарапе које се из- 
рађују на такозваним Котон-стројевима се код нас у огапте 
нису производиле.

Док су инвестиције за обичне радионице трикотаже и 
чарапа релативно ниске, код модерних творница потребни

Актива

Благајиа 
Дужници 
Некретнине 
Стројеви 
Инвентар 
Материјал 
Менице

Пасива
Г лавница 
Резерва 
Повериоци 
Приватни 
Амортизација 
Г убитак 
Добитак 

Укупна биланса

1929. г. 1930: г..
у хил.ада.ма. ;t,vmapa

23
1.052

841
1.869

20
46

1,500
25

558
1.792

2.6

2

730
826
308
49

907
15

1.500
25

929
2.477

186
23

3.876
43

5.163
Како видимо, подузеће се тек изграђује. У нове стро- 

јеве je у прошлој години инвестирано скоро милион динара. 
Материјал под којим се подразумева и израђена роба, по- 
растао je од 50 на преко 900 хиљада динара. To je у вези 
сг. проширењем продукције. Дужници су знатно опали што 

повољан знак. Значи да je продукција знатно порасла, и 
да je инкасо ванредно повољан.

Укупне инвестиције износе око 3 и no милиона ди- 
нара. Одбивши амортизацију остаје 3.3 милиона динара. Вла- 
стита сретства тек у половину покрмвају инвестиције. Поду- 
зеће би морало имати на расположењу најмање двоетруку 
главницу. Ну с обзиром да се оно ослања на два јака кон- 
серна није тако опасно што су и инвестиције добрим делом 
извршене из туђих сретстава.

Прва пословна година завршила je губитком од 23 
хиљаде динара. Друга година, пошто je покрила губитак 
прве године, одбацила je добитак од 43 хиљаде. Значи да je 
подузеће већ прешло прву организаторну фазу и да се ове 
године могу очекивати још повољнији резултати.

У току ове године подузеће се још јаче развијало. 
Набављени су нови Котон-стројеви. A кад просторије твор- 
нице нису више биле довољне за смештање нових стројева. 
приступило се знатном проширењу творнице. Подузеће ради
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cä 200 радника. À кад буде готово проширење .запОслићг 
знатно више. С обзиром на скроз модерне стројеве са ко- 
јима подузеће ради оно he бити кадро не само да запречи 
увоз чарапа са стране, nero да елиминира из процеса про- 
дукције многе наше творнице чарапа које раде са старим 
стројевима. Продукциони трошкови фабрике са модерним 
стројевима много су нижи од творнице са старим машинам&| 
Како у ггојединим артиклима продукција -прелази домаћи 
консум, рачуна се са оштром конкуренцијом. између дома- 
ћих творница. Д а he морати страдати Старе творнице, не 
треба тек, нагласити. Нови стројеви толико су супериорни: 
и у погледу продукционих трошкова као и у погледу квал1-и 
•гЕта продукције, да су подузећа. с.а старим стројевима осу- 
ђена на пропаст уколико ,се не уводе нове машине..

: Код „Силка" ирра нарочиту улогу и чињеница да će 
ослања иа два јака фактора, na no томе може прихватити 
конкуренцију, јер може да располаже јаким финансијским 
срествима. „Силк“ je на најбољем путу да се развије у наше 
вс|деће подузеће за фабрикацију чарапа и остале фине три- 
котаж е.. , . ■ ; i -, ј , 1 aiiwaii.-

„ADEMF” ELEKTRO-MAŠ5NSKO PREDUZEĆE U BEOGRADU

U poslovnom svetu poznata je poslovica da su najbolja 
ona preduzeća, o kojima se slabo šta  čuje ili malo govori. Ova 
se poslovica može primeniti i na „Ademp”. Delokrug preduzeća 
proizlazi iz same firme: to je akcionarsko društvo za promet 
i trgovinu električnim i mašinskim postrojenjima.

Osnovano je 1920. godine sa glavnicom od 500.000 di
nara, a 14)23. gadine' ipovišena je na milion dinara. Nominalna 
akcija iznosi 1000 dinara. Već iz ove činjenice vidi se, da akcije 
nisu namenjene širokom krugu akcionara. Ima ih vrlo malo a 
akcije su koncentrirane u nekoliko čvrstih ruku. Prvobitan cilj 
društva je bilo osnivanje i izgr'adnja električnih centrala (hidro 
i kaloričnih kao i postavljanje električnih dalekovoda). Tako 
na primer je ,,Adep’’ u Srbiji .podigao ceo niz električnih cen
trala: u Negotinu, Kruševcu, Smederevu i t. d.

Sem toga se bavi „Ademp” i raznim instalacijama kao na 
primer električnih dizalica, liftova, centralnih grejanja, tele
fonskih instalacija i t. d. Njegovi upravljači poznati su kao 
stručnjaci na elektro i mašinskom polju. I kao trgovci veoma su 
vesti i okretni. Zahvaljujući odličnim vezama sa inostranstvom, 
„Ademp” je brzo posle osnivanja preduzeo glavna zastupstva 
raznih velikih inostranih preduzeća mašinske i elektrotehničke 
struke, čije interese u našoj zemlji uspešno zastupa.

„Ademp” sam nije proizvođač; on je trgovac, posrednik 
i zastupnik; on povlači postrojenja i naprave iz inostranstva, da 
ih ovde kod nas plasira i instalira. Ranije je „Ademp” podržavao 
i veoma usku vezu sa mašinskim preduzećem „Veloks” koje se 
nalazilo na Topčiderskom drumu, i koje se moglo smatrati kao 
nekakva tehnička radionica „Adempa”. Ali docnije je razvoj pri
lika pokazao da ta veza nije bila najsrećnija, zbog čega je i brzo 
likvidirana.

Prem a prirodi poslova „Ademp” se bavi u veliko i držav
nim liferacijama.

To je posao koji traži naročitu spremu i predostrožnost. 
Ima mnogo preduzeća, koja su na tim poslovima propala. 
„Ademp” pak je pokazao da je prilikama dorastao i njegova 
iskustva, stečena tokom godina, očuvala su ga; razočarćnja. Ko
liko je nama poznato pretstavljaju državne liferacije i danas 
najveći deo njegovih poslova.

Trgovina elektro-mašinskim napravama podvrgnuta je 
jače no ma koja industrijska grana', konkurenciji i volumenu in
vesticionih radova. To , nam pokazuje zarada, odnosno dividenda 
koju je isplaćivao „Ademp” u toku prvih deset godina svoga 
postanka; tako vidimo, da je 1921. i 1922. godine isplaćena di
videnda od 20%. 1923. godine plaćeno je 12%, 1924 godine

10% a 1925. godine 12%. Posle toga dolaze mršave godine; 
u 1929. godini dividenda, iznosi 3,5% a 1927. godine u-opšte 
dividenda nije isplaćena. U 1928. godini konjunktura se popra
vila i izbačena j.e 8% dividenda. Zatim poslovi opet malo stag
niraju. 1929 .godine dividenda iznosi 7%  a 1930. godine 
■svega 4%. ■

Da bisrrio imali što bolji pregled finansijškog stanja рге^
duzeća, izdvojili smo u narednoj tablici glavne bilansne po-
zicije za 1926. i poslednje dve godine. Dobij 

Račun izravnanja.

amo sledeću sliku:

Aktiva 1926. 1929.
u hiljadama dinara

1930.

Gotovina 268 26 36
Hartije od vrednosti 247 328 337
Kaucije 205 50 50
Nameštaj i pribor 1 15 15
Roba 167 122 124
Vrednost rez. fonda 2 2 2
Privatne ostave 435 35 35
Potraživanja 4.490 4.010 2.599
Tekući računi — 360 221
Poslovi u radu 

Pasiva “

359 434

Glavnica 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 168 259 290
Specialni rez. fond 22 32 34
Nesvršeni poslovi 3.648 3.513 1.963
Dugovanja 390 304 412
Tantijema — 25 15
Dividenda 53 70 40
Prenos dobiti , — 4 3
Zbir bilansa 5.824

Račun gubitka i dobitka.

5.308 3.853

Rashodi
Troškovi 523 115 106
Dnevnice i putni troškovi — 51 55
Poreza — 70 56
Plate i dodatci — ■ 120 120
Honorari 30 30
Kirija — 38 28
Otpisi — 29 v _

Čista dobit 64 122 71

Prihodi

Prenos dobiti 12 4 4
Prihodi od završenih poslova 395 547 296
Razni prihodi 60 24 30
Razne provizije 106 — 127
Razlika na kursu 13 ■ —■ 8
Zbir prihoda ili rashoda 598 575 466

Mi smo podvukli da „Ademp” nije proizvođač već po
srednik i trgovac. Zbog toga kod njega i visina glavnice nije 
važna (iznosi milion dinara) ; smatramo da je više no dovolj
na, pošto kod takvih poslova poverenje liferanata uvek igra 
najvažniju ulogu. Postrojenja koja „Ademp” ima da instalira, 
povlači od svojih inostranih poslovnih prijatelja — čiji je za
stupnik u našoj zemlji. Dobiva ih na kredit, dok radovi oko in
stalacije nisu izvršeni. Zbog toga „Ademp” rie treba veliki obrt
ni kapital.

«
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Ako bacimo pogled na zbir bilansa vidimo da je prema

1926. godini u izvesnom opadanju. To još ne mora značiti, da 
je volumen poslova smanjen, kao što bi se eventualno moglo 
naslućivati. Na visinu zbira bilansa dejstvuje pozicija „nesvr- 
šeni poslovi” u pasivi U kojoj per analogija odgovara u aktivi 
pozicija „potraživanja”. Ova je činjenica od najveće važno
sti; u koliko je u 1930. godini prema ranijim godinama ova pozi
cija smanjena, toliko manji je i zbir bilansa. Kreditori se u bi
lansu zapravo ne iskazuju. Oni se nalaze u poziciji „nesvršeni 
poslovi”, jer su to oni ppslavij fc jji. još nisu izvršeni, i koje 
„Ademp” još nije naplatio. Ako je njihov iznos u 1930. godini 
manji no ranije onda to znači da je na dan 31. decembra 1930. 
godine „Ademp” imao manje pozicija neobračunato. Iznosi koje 
iskazuje u ipasivi pod rubrikom dugovanja, pretstavljaju krat
koročne qbavezé „Adempa”, upotrebljene za trošak oko izvr
šenja radova. Ove dve pozicije zajedno (naime nesvršeni po
slovi i dugovanja) imaju svoju odgovarajuću poziciju u aktivi 
bilansa u pozicijama „potraživanja” i „poslovi u radu”. Njihova 
razlika mogla bi se nazvati dobit „Adempa” .

Interesantno je napomenuti da su sopstvena sretstva 
„Adempa” u stalnom porastu; u 1926. godini iznosi glavnica i 
rezerve 1,2 miliona a 1930. godine 1,33 miliona dinara.

U aktivi pada u oči relativno veliki skok hartija od vred
nosti, koji premaša čak i trećinu glavnice. To bi zapravo bilo 
iznenađujuće kad ne bismo znali da su preduzeću potrebne har
tije od vrednosti kao kaucije i depoziti prilikom državnih na
bavka. Vrednost robe, nameštaja i pribora ostala je poslednjih 
godina nepromenjena. Po finansisko stanje preduzeća važna je 
i pozicija „tekući računi” iz koje Saznajemo da podržava

„Ademp” kod svoje bankarske veze ulog od skoro četvrtine 
svoje glavnice.

U bilansu su vrlo pregledno specificirana i potraživanja 
preduzeća. Od ukupnog iznosa od 2,6 miliona dinara potražuje 
„Ademp” od domaćih dužnika 2,54 miliona a jedva 60 hiljada 
od inostranstva. Tome nasuprot otpada od dugova „Adempa” 
(koji iznose 1930. godine 412.000 dinara) 350.000 dinara na du
govanje stranim komitentima.

■Račun gubitka i dobitka nam pokazuje da je i bruto do
bit u poslednjoj godini u opadanju. Prihodi od završenih po
slova iznose 300.000 dinara a sa provizijama zajedno 425 hi
ljada, prema 550.000 u 1929. godini. Rashodi su ostali nepro- 
menjeni, zbog čega je čista dobit manja. Ako je pak uporedimo 
sa rezultatom rada drugih preduzeća, koja se bave analognim 
poslovima, onda vidimo, da je „Ademp” kroz 1930. godinu van- 
redno dobro prošao. Dok je 1929. godine iznosila dobit još
122.000 dinara, iskazana je u 1930. godini, zajedno sa prenosom 
iz 1929. godine sa svega 71.000 dinara. Od toga je dotirano
12,7 hiljada rezervnim fondovima (18%) 12,7 hiljada (18%) 
dato je kao tantijema upravnom i nadzornom odboru, 3% od
nosno 2 hiljade dinara kao tantijema činovnicima a na ime di
vidende isplaćeno je 40.000 dinara (14% ). Ostatak od 3,3 hi
ljade preneto je na novi račun.

■U upravi se nalaze: Pretsednik: Ing. Ljubomir J. Gođe- 
vac; članovi: Ing. Vasa Ristić, Franja Bajloni, Velizar Gođevac, 
Ing. Drag. Josipović, Rad. V. iNikolić.

U Nadzornom odboru: Pretsednik: A. Pavlović; članovi: 
Milan B. Tomić, Rad. Tomić, M. Zdravković, A. Bajloni.

Хрватска мндуетриЈа пахшра д. д» - Загреб
Рачун губитка и добитка на дан 31. дед. 1930» год.

Раеходж Прижоди

Дижара Динара

Благајна 73.839-25 Дионичка главница 5,000.000'—

Муштерије 9,584.707-05 Причувна заклада 2,945.000'—

Залнха робе 10,341.121-20 Добављачи 8,248.554-65

Полози 500 — Банке 4,549.330-48

Ефекти 1,014.331'— Добит 1929, год. 10.24407

Јамчевине 1,587-50 Чиста добит 1930, год. 527,107-80

Намјештај 31.148'—

Возила 74.105'—
Некретнине 158.898- —

Укупно 21,280.237,— Укупно 21,280,237'—

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

ФРАНЦУСКЕ КЊИГЕ |¥ручне у Фра*јцуско-српској кљижари
Т Ш £ е Ш Ш о Т Ш Г  Д О Б И Т И  СРЕМ СКА 4. — ТЕЛЕФОН 51-28
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Доиатаи „Н а р о дто н  (5лагостан»у<*

Б Р 0Ј  36 БЕО ГРА Д , 5, СЕПТЕМБАР 1931. Ш Д В Д А  Ш

Садржај :
„Зорка”, прво југословенско друштво за кемичку индустрију на дионице, Загреб 
Удружени рудници и талионице д. д., Загреб 
Privredfla banka a. d., Užice 
Царинска и јавна складишта д. д., Загреб 
Колумбија грамофон, југоеловенско д. д., Загреб

„30PK A “, ПРВО ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА КЕ- 
МИЧКУ ИНДУСТРИјУ HA ДИОНИЦЕ, ЗАГРЕБ.

„Зорка” припада међ наше највеће хемијеке фабрике. 
Основана je 1920. године кад je преузела Суботичку фаб^ 
рику сумпорне киселине и вештачког ђубрива, која je при- 
падала „Клотилди“ првом маџарском акционарском друштву 
за хемијску индустрију у Будимпешти. Данас je у „Зорки” 
заинтересоваи чехословачки капитал и то путем „Друштва 
за хемијску и металургијску производњу” из Аусига у Че- 
хословачкој, које репрезентира једно од највећих кон- 
серна хемијеке индустрије у Еврогш. Оно je уско ‘везаио 
са француско-белгијском хемијеком индустријом, a наро- 
чито у погледу производње суперфосфата.

Најважнија производња „Зорке” je суперфосфат, 
сумпорна киселина, модра галица (плави камен), сона ки- 
селина, кристална сода, Глауберова co, итд. 1922. године 
преузела je и рафинерију и фабрику шпиритуса a. д. у Оси- 
јеку, чији je рад међутим обустављен.

Сумпорну киселину производе у нашој земљи свега 
четири веће хемијсже фабрике, чији укупни капацитет из- 
нсси око 50—60.000 тона киселине од 60 Ве. Од тог контин- 
гента отпада преко половине само на „Зорку”, која има го- 
дишњи капацитет од 30.000 тона киселине од 60 Ве. и
100.000 тона киселине за акумулаторе (мање јачине). Сум- 
порна киселина која се код нас производи, добива се из 
пирита. Иајвећи потрошач произведене сумпорне киселине 
je сама „Зорка”, која ју употребљава за добивање супер- 
фосфата. Капацитет производње овог артикла изно-си код 
„Зорке” око 100.000 тона годошње. Трећи производ, a мож- 
да и најважнији je ш ави  камен. У томе артиклу „Зорка“ je 
наш највећи и скоро једини произвођач. Она има инстала- 
ције за годишњу производњу од око 8.000 тона; поеледње 
године ове су инсталације знатно повећане. При томе мо< 
рамо узети у обзир да наша годишња потрошња плавог ка- 
мена износи око 9.000 тона. Зорка je имала капацитет од
5.000 то«а. Да није у ранијим годинама била укинута увоз- 
на царина на плави камен, „Зорка” би већ одавно била у 
стању да сама подмири сву тражњу која у земљи постоји, 
ш  чак и да извози. Кад je 1927. године привремено била у- 
кинута увозна царина, имала je „Зорка” да издржи тешку 
борбу са талијанским произвођачем, друштвом „Монтека- 
тини” , који има на европској пијаци монопол за плави ка- 
мен. Друштво „Монтекатини” je помоћу демпинга кварило 
наше цене. To се je најбоље видело, кад се после укидања 
заштитне царине и привремене обуставе дол1аће производње 
цена плавог камена попела од 22 енглеске фунте на 27 
фунти. Кад je поновно уведена заштитна царина, „Монтека- 
тини“ je цену опет спустио. Томе снижавању цена морале

су 'Следити и наше домаће фабрике, упркос заштитне да- 
рине, —  тако да имамо данас већ најниже послератне цене. 
Смањени еу додуше трошкови производње али не у оној 
мери у којој су цене оборене. Ипак je помоћу заштитне ца- 
рвне „Монтекатини’’ изгубио монопол на нашем тржишту. 
Од укупне потрошње од око 8—9.000 тона отпало je по- 
следње године око 800 вагона на домаћу производњу. Од 
тога je 80 од сто подмирила „Зорка“. У колико смо ин- 
формисани, je плави камен који она лроизводи, квалитатив- 
но једнак ономе друштва „Монтекатини”, ако није чак и 
бољи.

О успесима свога рада управа „Зорке” каже да je у 
вештачком гнојиву у 1928. години било врло повољно и да 
je према 1927. години постигнуто знатно повећање произ- 
водње; у 1929. години je промет вештачким гиојивом знатно 
смањен a 1930. годш е још више; узрок лежи у олштој при- 
вредној депресији a нарочито у паду цена пољопривредних 
производа. Исто важи и за сумпорну киселину. Ноторно je 
да су све фабрике, које се баве производњом суперфосфата 
приступиле знатном смањењу пословања. Код плавог камена 
je нарочито била неповољна 1928. година (услед снижења 
заштитне царине и снажне иностране конкуренције), али je 
у 1930. години знатно повећана производња; постигнути ре- 
зултати су врло добри.

„Зорка” располаже у Суботици са постројењима :д 
преко 1000 коњских снага a запослује око 250 радника.

Д а бисмо што прегледније могли приказати финан- 
сијску страну предузећа, упоредили смо у следећој таблици 
главне билансне позиције за последње три године. Добијамо 
следећу слику:

РАЧУН ИЗРАВНАЊА
Актива 1928. 1929. 1930.

У хиљадама динара
Благајна 147 74 144
Менице 290 147 —
Хартије од вредности 221 346 471
Дужници 8.622 10.127 4.568
Роба и сировине 11.816 16.335 25.795
Непокретности 8.104 8.104 8.629
Стројеви и намештај 19.860 20.679 23.743
Прелазне позиције 490 215 S7
Пренос губитка из раније године 464 359 263
Добит у текућој години 105 96 —
Губитак у текућој години — — 54

Пасива
Главница 5.750 5.750 5.750
Ред. резервни фо-нд 32 32 32
Валоризациони рез. фонд 5.105 5.105 5.105
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Фонд за курсне разлике 2.884 2.884 2.884
Лмортизациони фонд непокрет. 334 642 901 ii
Амортизациони фонд машина 2.161 3.712 4.889 .

i

Повериоци 33.642 38.165 44.182
Збир биланса 49.909 56.291 62.755

РАЧУН ГУБИТКА И ДОБИТКА
Расходи

Плате и трошкови 1.846 1.471 1.449
Порези 535 594 470
Камати 1.997 1.693 1.358
Осигурање 240 246 239
Отпис дубиозних потраживања 71 93 -
Отпис непокрет. и машина 1.155 1.858 1.446
Пренос губитка из ран. год. 464 359 263
Добит у текућој години 105 96 —

Приходи
Бруто приход фабрикације 5.952 6.034 4,309
Пренос губитка из ран. год. 464 359 263
Губитак у 1930. год. — — 54
Збир расхода и прихода 6.417 6.393 5.226

Фабрика се непрекидно проширује и повећава; то нам 
показује већ и сам збир биланса који je за последње две 
године порастао за скоро 13 милиона динара и који »рајем 
1930. године износи 62,7 милиона динара. Главница „Зорке” 
износи 5,75 милиона динара. Приликом оснивања, т. ј. у 
1920. години износила je 15 милиона круна a 1922. године 
je повећана на 23 милиона круна што одговара данашњим 
5,75 милиона динара. Акција има 57.500 комада no 100 ди- 
нара. Кад je 1927. године, саобразно закону о валоризацији 
предратних инвестиција „Зорка” извршила валоризацију, 
главница je остала непромењена; из добивене разлике 
мирани су фондови и то: валоризациони резервни фонд и 
фонд за курсне разлике. Оба ова фонда дотирана су са 
7,99 милиона динара. Заједно са редовним резервним фондом 
и амортизационим фондовима износе резерве 13,8 милиона, 
према 10,5 милиона у 1928. години. Заједно са главницом, 
сопствена сретства фабрична достижу скоро 20 милиоча 
динара. Највећа позиција у пасиви билансе су повериоци. 
Они су према 1928. години знатно порасли: од 33,6 милиона 
крајем 1928. на 38,2 милиона крајем 1929. и 44,2 1милиона 
крајем 1930. године. Видимо да су повериоци за преко ;ва 
пута већи од укупних сретстава фабрике. Из те констатације 
могло би се доћи до неповољних закључака no преду- 
зеће, наиме да je презадужено. То .би било скроз погрешно. 
Ствар je наиме друкчија. Kao што се код наших индустриј- 
ских предузећа често дешава, тако су и код „Зорке” ак- 
ционари и повериоци идентични; ту je пре свега већ поме- 
нуто „Друштво за хемијску и металургијску производњу” у 
Аусигу. Због тога je свеједно да ли они инвестирају по- 
требне износе у виду главнице или кредита.

Повериоци су порасли последње две године за скоро. 
11 милиона динара; ако бацимо поглед на активу биланса, 
онда ћемо одмах приметити разлог овог повећања креди- 
тора. Она je у вези са повећаном производњом плавог ка- 
меиа, зашто je извршена и реорганизација постројења. У 
билансу исказана вредност непокретности je од 1928. го- 
дине повећана за преко 500 хиљада a крајем 1930. године 
износи 8,63 милиона динара. Вредност машииа и намештаја, 
која je 1928. године билансирана са 19,86 милиона, изноеи 
крајем 1930. године 23,74 милиона; ако при томе узмемо у 
обзир још и годишње отписану амортизацију непокретности 
и машина, онда долазимо до закључка, да je „Зорка” по- 
већала вредност својих постројења за преко 8,87 милиона 
динара. Друга позиција, -која нам објашњава већу потреб’у 
за кредитима je позиција робе и сировине. Крајем 1928. го- 
дине она je исказана са 11,8 милиона a крајем 1930. год. са
25,8 милиона динара, Дужници предузећа су у 1930 години

знатно смањени. Док су крајем 1929. године исказани још 
са преко 10 милиона, износе сада свега 4,56 милиона ди- 
нара.

Инвестиције „Зорке” достижу дакле крајем 1930 
године 32 милиона динара, код главнице од 5,75 милиона. 
При томе роба на лагеру и сирсвине које износе 26 милиона 
дин. нису узете у обзир. Како сопствена сретства износе 
свега 19,6 милиона динара, то je преко 13 милиона инвести- 
ција извршено из кредита које je дало Аусишко. друштво.

„Зорка“ за све последње године исказује губитак; али 
то још не значи да се ради са губитком. Она je 1928. и 1929. 
године имала добит.од no 100.000 динара, којом je смашила 
губитке ранијих година. У 1930. годину ушла je са губитком 
од свега још 263 хиљаде динара; у 1930. години исказује 
губитак од 54 хиљаде динара тако, да крајем 1930. године 
има губитак од 317 хиљада динара.

Због тога je интересантан и поглед на кретање рачуна 
губитка и добитка. Плате и трошкови се постепено смањују; 
од 1,8 милиона у 1928. години на 1,4 милиона у 1930. год. 
Смањују се такође и порези. Највећа позиција у расходима 
je плаћање камате. Пада у очи да je код кредита од 33 ми- 
лиона (у 1928. годмни) камата за 550 хиљада динара већа 
но код кредита од 44 милиона динара крајем 1930. године; 
то je доказ да je „Зорки“ чехословачки акционар и кредитор 
знатно- оборио каматну стопу. Врло велики износ претстав- 
љају отписи непокретности и машина, што опет доказује, да 
управа фабрике веома ригорозно саставља билансе.

Бруто приход фабрикације je према 1929. години за
1,1 милион мањи a износи 4,9 милиона, из чега и резултира 
мали губитак. Управа фабрике могла би тај губитак једним 
потезом да елиминира (употребом резервних фондова). Она 
то није урадила пошто су прилике, нарочито у погледу про- 
изводње ш авог камена, у 1931. години веома повољне, тако 
да се може очекивати, да ће крајем 1931. године бити полу- 
чен добитак који ће премашити досадашње губитке.

У управи се налазе:
Претседник: Иван Хрибар, министар н. р., Љубљана. 

Чланови: Фрањо Браум, главни равнатељ „Танин“ д. д., 3a-j 
греб, Др. Цветко Грегорић, генерални тајник Централе ин- 
дустријских корпорација Краљевине Југославије, Београд, 
Др. Сигмунд ЈТитман, равнатељ, Суботица, Др. Милал Марић, 
сувласник тт. Хинко Мауер и друг, Загреб, Др. Михајло Ма- 
ринковић, адвокат, Београд, Др. Макс Мајер, генерални 
равнатељ „Verein für chemische und metallurgische Produk
tion, Aussig“, Др. Фран Виндишар, тајник Индустриј. и Трг. 
Коморе, Љубљана. Чланови Надзорног одбора: Перо Бла- 
шковић, тајник Централе индустријских корпорација Краље- 
вине Југославије, Београд, Милутин Фабианец, банковни чи- 
новник, Загреб, Владимир Ђорђевић, велетрговац, Београд, 
Фрањо Лошиц, равнатељ „Фосфат“ д. д., Загреб, Јозеф 
Претшнер, прокуриста „Verein für chemische und metallur
gische Produktion, Aussig“ .

УДРУЖЕНИ РУДНИЦИ И ТАЛИОНИЦЕ A. Д. — ЗАГРЕБ.

Проблем електрификације Савске бановине постаје 
све актуелнији, a морамо признати и компликованији. По- 
стоје неколико пројеката, како да се електрификадија фак- 
тично изведе, дотично ко има да буде њезин главни ноеиоц.

Сједињене електричне централе Загреб—Карловац 
прва су етапа интензивне електрификације на подручју да- 
нашње Савске бановине. Карловац je имао хидроцентралу, 
док je Загреб имао нашу највећу калоричну централу. Кар- 
ловац за време високог водостаја, дакле зими, има струје 
више него што je требао, док je лети, нарочито за време 
сувих година, оскудевао на струји. Загреб, напротив, са 
својом калоричном централом продуцирао je зими далеко 
више енергије него лети. Поред тога je Загреб требао нај- 
више енергије у вече, a Карловац као претежно индустриј- 
ски град, no дану, кад су била у погону разна индустриј-



ска шхтројења. Ta неједнакост у продукцији, дотично 'у- 
трошку енергије између Загреба и Карловца, довела je до 
спајања обеју централа помоћу далековода висОке напе- 
тости. Загреб даје у летњим ме-сецима Карловцу електрич- 
ну енергију, a Карловац je даје Загребу у зимско доба. 
Поред тога даје Карловац на вечер редовито знатне коли- 
чине струје Загребу.

Будући да капацитет загребачке електричне цен- 
трале још ни издалека није искоришћен као и с обзиром на 
чињеницу да би се карловачка централа дала проширити, 
настала je потреба да се прошири круг консумената. Места. 
кроз која тече далековод који спаја Загреб са Карловцем 
не .могу преузети веће количине струје. Поред настојања 
да се придобију она индустријска предузећа која су имала 
властите централе, требало je потражити нове, јаче консу- 
менте.

Сједињене централе Загреб—Карловац покушале су 
да проведу електрификацију претежног дела Савске бано- 
вине. Са неким оиштинама на северо-истоку бановине, a у 
првом реду са Копривницом склопљен je уговор гледе до- 
бијања електричне енергије. Taj вод имао се je касније про- 
ширити све до Осијека. Поред тога други би водови водили 
Поеавином, затим према Вараждину и на концу према При- 
морју. Међутим, почела je са севера продирати на тери- 
торији Савске бановине електрична централа Фала код Ма- 
рибора. Она je снабдевала струјом Чаковац, Вараждин, И- 
ванец и има намеру да продире и даље. Чак je вол>на да 
снабде струјом и сам Загреб будући да je у најновије вре- 
ш  проширила своју продукцију.

Kao трећи фактор електрификације Савске бановине 
појавили су се Удружени рудници и талионице a. д. у За- 
гребу. Ово предузеће поседује знатне руднике угљена v 
Хрватеком Загорју. Ha једном од тих рудника они би по- 
дигли велику калоричну електричну централу. Ta би цен- 
трала била заправо у вези са великом направом за деети- 
ладију угља. будући да загорски угаљ не додноси веће 
транспорте. Наравно да би електрична централа и спојен 
уређај за дестилацију угља био рентабилан једино акз 
би био осигуран већи консум струје. Удружени рудници 
израдили су свој пројекат електрификације Савске бано- 
вине. У CBO'M првом пројекту они су тежили за монополом. 
Они би чак имали опскрбљивати струјом и сам Загреб.

Да би продукционе трошкове енергије што више 
снизила a тиме била дорасла свакој конкуренцији, загре^ 
бачка електрична централа израдила je план о искоришће- 
њу земног плина код Бујавице и околине. Расправа се још 
води о томе да ли да се централа изради над самим изво- 
рима плина или да се плин водовима доведе у даиашњу 
централу у Загребу која би се преуредила на земни плин. 
Да би нова централа била рентабилна и да би струја била 
ниска, наллерава се у заједници са централом у Карловцу, 
дакле преко Сједињених централа, проширити електрифи- 
кацију no читавој бановини. И то у што краћем року. Према 
томе сада постоје три пројекта око елекпрификације Савске 
бановине. Надлежне cv власти у циљу колаборације свих 
тих пројеката биле npe неколико месеци сазвале у Загребу 
једну анкету заинтересованих предузећа. Међутим, та je 
анкета показала да су поједини пројекти толико различити, 
дотично да сви теже за монополом, који искључује свако 
сарађивање. Сада се ради на томе да се нађе аранжман у 
погледу поделе интересних сфера, како би сви пројекти 
бар донекле могли бити реализовани. Нарочито се иде за 
тии, да дође до аранжмана између Удружених рудника и 
Сједињених цемтрала, будући да су оба предузећа на те- 
риторији Савске бановине. У томе случају Удружени руд- 
ници не само што би подигли своју сопствену калоричну 
централу него и уређај за дестилацију угља, као и неке ин- 
дустрије које се надовезују на ту дестилацију. Привредни

интереси Савске бановине траже да дође до аранжмана 
између Удружених рудника и Сједињених централа на тај 
начин, да северни део бановине падне у интересну сферу 
Удружених рудника a средњи и јужни у сферу Сједиње- 
них централа уз, извесну кооперацију оба предузећа у 
ствари изменичне добаве струје. Данас се иде за тим, да се 
код свих великих електричних централа успостави међу- 
собна веза у еврху добаве струје јер. прилике у продук- 
цији и кон-суму појединих централа нису увек исте, na по- 
стоји могућност интензивне измене електричне струје.

Удружени рудници и талионице су белгијско преду- 
зеће. Управо, они се ослањају на белгијски капитал; у сTa
li, у су да у електрификацију Савске бановине пласирају 
знатне износе. Предвиђа ее да би за потпуну електрифи- 
кацију био потребан износ од пола милијарде динара. A 
Удружене централе Загреб—Карловац тешко да би тај из- 
иос могле саме да иабаве.

Биланс Удружених рудника за 4 последње године
овако изгледа:

Актива

У хил>адама динара
1928 1929 1930

рударски посед 27.323 28.400 28.752
земљиште к шуме 7.611 7.878 8.175
дужници 6.090 4.258 5.395
стројеви 40.428 41.117 32.190
угаљ 200 249 221
материјал 2.107 1.849 2.340
благајна и ефекти 1 518 627 659
губитак — 613 472

Пасива i - .
главница 10.000 10.000 10.000
резерва 1.332 1.332 1.332
повериоци 73.259 73.733 67.514
добитак 10
укупна биланца 84.592 581 79.287

Прос-перитет подузећа не задовољава. Конкуренција 
Трбовља осећа се у, з-натној мери. Да би се подузећу дала 
рентабилност, намеравају Удружени рудници да пређу на 
добивање енергије -код самих рудника, односно. да приступе 
дестилацији угља. Добит у 1929 години износи 600 хиљада 
динара. У . прошлој .грдини губитак износи још. 400 хиљада 
или укупно нешто преко милиона динара.

У биланци нема битних промена, оеим да су стројеви 
редуцирани од 41 на 32 милиона динара. Услед тога су и 
повериоци могли бити редуцирани за  неких 6 милиона ди- 
Нара. i . ’> ’

Међутим je однос између властитих средстава и ин- 
вестиција, одиосно властитих сретстава и повериоца и даље 
неповољан. Он ће, ако дође до подизања калоричне цен- 
трале, дотично уређаја за дестилацију угља, бити и још 
мвого већи ако н е : дође до повишења главниц«. Међутим, 
како су све акције у рукама onora који би дао средства за 
нове инвестиције, потпуно je свеједно на који ће се начии 
извршити финансирање нових инвестиција.,

Ради што бољег искоришћења загорског угл>а kao и 
ради електрификације Савске бановине, било би пожељно 
кад би се код изградње дефинитивног плана електрифика- 
ције водило рачуна и о понуди Удружених рудника и талио- 
ница. РеаЈшзација плана Удружених гцентрала довела би у 
нашу земљу знатне износе страног капитала и то данае 
кад су нам тк капитали потребнк много више него можда 
икада раније. :
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PRIVREDNA BANKA A. D. — UŽICE.

Privredna banka je osnovana krajem 1922. godine, dakle 
u doba najvećeg konjunkturnog poleta naše privrede pa i našeg 
bankarstva. Početna joj je glavnica iznosila 3 miliona dinara, 
podeljeno na 15 hiljada akcija od po 200 dinara nominale; to
liko iznosi i danas.

Ona ee bavi svim uobičajenim vrstam a bankarskih po
slova, ali je ipak uprava bančina, naročito posleđnjih godina, 
obratila veliku pažnju kreditiranju izvoznika krupne rogate 
marve, koja se preko leta tovi na Zlatiboru. Banka je vrlo pra
vilno shvatila važnost ove privredne grane za Užice i seljaka iz 
okoline te u obliku sezonskih kredita sa  vrlo povoljnom kam at
nom stopom izlazila izvoznicima u susret, koristeći se za ovu 
svrhu čak i sezonskih kredita, koje joj je odobravala Narodna 
banka.

Privredna banka podržava veze sa našim najmoćnijim 
novčanim zavodom. Prema jednom od njenih ranijih izveštaja, 
ona uživa kredite ikod Narodne banke, Jadransko-Podunavske 
banke, Beogradske zadruge, Beogradske založne banke, Srpsko- 
Švajcarske banke, Beogradsko-trgovačke banke, Bankarskog i 
trgovačkog d. d. u Beogradu kao i kbd Srpske Centralne Pri
vredne banke u Sarajevu.

Volumen njezinih poslova pokazuju nam njezine glavne 
bilansne pozicije, koje donosimo za poslednje tri godine. Slika 
je  sledeća:

Račun izravnanja. 
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Gotovina 164 240 217
Menice 7.700 6.967 6.630
Dužnici 2.876 2.238 2.907
■Zajmovi na zaloge 334 270 620
Hartije od vrednosti 1.031 1.080 1.169
Nepokretnosti 480 400 392
Nameštaj 49 40 50
Kaucije, naplate, ostave itd. 7.189 6.953 9.998

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000
Fondovi 945 888 1.021
Ulozi na štednju 2.581 3.009 3.223
Poverioci 1.142 590 772
Reeskont 3.812 2.716 2.728
Lombard 630 510 747
Hipotekarni dug 199 197 194
Tantijem a 12 5 65
Dobit za podelu 310 165 235
Zbir bilanse 19.826 18.189 21.984

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.016 871 766
Režijski troškovi 513 353 332
Otpisi 64 365 124
Dotacije 91 — 84
Tantijem a 12 5 65
D obit za podelu 309 165 235

Prihodi
Prenos dobiti 6 10 15
Naplaćena kamata 1.154 938 1.064
Provizija 716 728 468
Prihod od nepokretnosti 30 35 32
Prihod od efekata 101 49 24
Naplaćeni otpisi — — 4
Zbir prihoda ili rashoda 2.007 1.760 1.608

Glavnica iznosi tri miliona a fondovi prelaze milion di-
nara; oni dostižu skoro 34% glavnice. Pada u oči da su fondovi 
ii 1929. godini manji no ranije; to potiče otuda što je u 1929.

godini banka kupila jedan plac kod željezničke stanice u koju" 
je svrhu upotrebljen i fond za amortizaciju nepokretnosti koji 
je iznosio 101 hiljadu dinara. Sopstvena sretstva iznose svega
4 miliona dinara. Tuđa sretstva, kojima banka raspolaže, potiču 
iz raznih izvora, naime od uloga na štednju i po tekućim raču
nima, od poverioca, reeskonta, lombarda i jednog hipotekarnog 
duga kod Državne hipotekarne banke u Beogradu. Ulozi na 
štednju se stalno povećavaju: Od 2.58 miliona krajem 1928. go
dine porasli su na 3.22 miliona krajem 1930. godine. Poverioci 
su u 1929. godini skoro za 100% manji no 1928. godine; u 1930. 
godini porasli su za 180 hiljada na 772 hiljade dinara. Reeskont, 
koji je 1928. godine iskazan sa 3,8 miliona je i u narednoj go
dini manji za 1,1 milion; obe poslednje godine ostao je skoro ne- 
promenjen sa 2,7 miliona dinara.

Za pokriće bančinih fondova je banka u poslednjim go
dinama kupovala u glavnome obveznice Ratne štete, smatrajući, 
da je ovaj državni papir za tu svrhu najpovoljniji. Da bi sé 
ovako uložen kapital što bolje iskoristio uprava bančina je iz- 
vesnu količinu tih hartija od vrednosti lombardovaia kod Dr
žavne hipotekarne banke i Poštanske štedionice u Beogradu!
1928. godine je lombard iznosio 650 hiljada, 1929. godine 510 
hiljada, a 1930. godine 747 hiljada. Kao poslednji izvor stranih 
sretstava treba napomenuti još i jedan hipotekarni zajam od 
200 hiljada dinara, koji je banka podigla 1928. godine kod Dr
žavne hipotekarne banke u Beogradu —- u cilju da se kapital, 
uložen u bančinu zgradu, što pre i lakše amortizira.

Ukupna strana sretstva iznosila su 1928. godine 8,4 mi
liona. Poslednje dve godine ulozi su porasli, reeskont je ostao 
nepromenjen, ali su zbog pooštrenja privrednih prilika reduci
rani ostali izvori, tako da iznose strana sretstva krajem 1929. 
godine 7 miliona dinara. Opšte uzev izgleda, da je 1929. godine 
bila najteža po Privrednu banku. U 1930. godini je rezultat rada 
već znatno povoljniji a porasla su i strana sretstva. To znači 
da je Privredna banka u 1929. godini rigorozno pregledala i 
reducirala sve date kredite; o tome biće docnije govora.

Zajedno sa sopstvenim sretsvima iznose ukupna sretstva, 
■kojim banka raspolaže, 12 miliona dinara. Njihov plasman 
nam pokazuje bančina aktiva. Najveći kontingent datih kredita 
otpada na menice. 1928. godine menični su krediti iznosili 7,7 
miliona; poslednje dve godine postepeno se smanjuju: na 6,9 
miliona u 1929. godini i 6,6 miliona u 1930. godini. Zbog re
dukcije tih kredita vidimo, da su smanjena i strana sretstva. 
Drugi način plasiranja sretstava su dužnici po tekućim raču
nima. 1928. godine su iznosili 2,87 miliona; u 1929. godini re
ducirani su na 2,24 miliona, da bi se posle krajem 1930. godine 
popeli na 2,9 miliona dinara. I zajmovi na zaloge, skoro isklju
čivo na državne hartije od vrednosti i manjim delom na drago- 
cenosti su u 1929. godini manji no u 1928.; u 1930. godini do
stižu dosadašnji rekord sa 620 hiljada, dinara. Jedna trećina 
bančine glavnice ili četvrti deo sopstvenih sretstava plasiran je 
u hartije od vrednosti; mi smo već imali priliku da napeme- 
nemo, da se radi ovde skoro isključivo o državnim hartijama. 
One imaju preimućstvo da se svakodobno i pod vrlo povoljnim 
uslovima mogu lombardirati, što je Privredna banka i uradila. 
Bančine nepokretnosti se sastoje od jednospratne kuće u sre
dini Užica i jednog placa kod željezničke stanice. Njihova vred
nost je posle otpisa iskazana krajem 1930. godine sa 392 hi
ljade dinara.

U računu gubitka i dobitka pada u oči, da radi Privredna 
Banka sa upravo minimalnim troškovima. Oni se sem toga još 
i stalno smanjuju što je pojava, koju treba pohvaliti. 1930. go
dine iznose 332 hiljade dinara, od čega otpada na plate 170 hi
ljada, a na ostale poslovne troškove kao što su to poštarina, 
kancelarijski materijal, ogrev, osvetlenje i t. d. 23 hiljade dinara. 
Banka pribrojava režijskim troškovima poreze i takse, u iz
nosu od 137 hiljada dinara. To nije potrebno. Bez tih izdataka 
upravni troškovi ne dostižu ni 200 hiljada dinara. Ovako niska 
režija svakako je jedan vrlo važan faktor za iznalaženje čiste 
zarade bančine.
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I otpisi su vrlo znatni, naročito u 1929. godini kad do

stižu 365 hiljada dinara. Od toga iznosa otpada na otpise sum
njivih potraživanja 323 hiljade dinara. Smatramo, da sva ova 
potraživanja ne mogu se smatrati da su propala;.ali je banka 
svojom rigoroznošću išla tako daleko da je otpisala kao sum
njiva potraživanja sve one iznose za čiju je naknadu tražena 
sudska intervencija. U koliko se ova potraživanja u toku idu
ćih godina budu naplatila, uneće se u račun gubitka i dobitka 
kao prihod za dotičnu godinu. Krajem 1930. godine vidimo u 
računu gubitka i dobitka već jedan prihod od 4100 dinara kao 
naplaćeno od već otpisanih menica. Usled ovakve rigoroznosti 
je račun gubitka i dobitka u 1929. godini znatno otplaćen, usled 
čega je banka odustala od daljih dotacija fondovima.

p ista  dobit poslednje dve godine znatno varira. U 1928. 
godini iznosi 413 hiljada; u 1929. godini 170 hiljada (zbog radi
kalnih otpisa) a u 1930. godini 235 hiljada dinara. Od toga je 
u 1930. godini dotirano 10% rezervnom fondu, 10% fondu za 
povećanje glavnice, 2% penzionom fondu, 10% .kao tantijema 
upravnom odboru, 4% nadzornom odboru a 3% bančinom 
osoblju. 10 hiljada je preneto na novi račun a 225 hiljada di
nara podeljeno je kao 7,5% dividenda.

Dividendna je politika veoma interesantna. Tako je pla
ćeno 1923. do 1925. godine 15%, od 1926. do 1928. godine 
10%, u 1929. godini 5% a 1930. godine 7.5% .

U upravi se nalaze:
Pretsednik: Milenko Mraković, trg.; potpretsednik: Ra- 

domir V. Jezdović- trg; članovi: Borislav L. Jovanovrć, predu- 
zimač; Sima T. Krečković, kafedžija; Borisav Udovičić, trg.; 
Arsenije Miloša vije vić, trg.; Drag. Aranđelović, ban. činovnik.

Nadzorni odbor:
Pretsednik: Jovan Đ. Gmizović, trg.; članovi: Radomir 

Taburić, trg.; Dragoljub Milijć, trg.

ЦАРИНСКА И JABHA СКЛАДИШТА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

За најкраће време, најдуже за годину и no, одлучиће 
се судбина Царинских и јавних складишта у Загребу. По 
законским прописима, поједини градови дужни су да ца- 
ринским властима ставе на расположење потребне просто- 
рије. У ту  сврху добијају општине из такозваног калдрмин- 
ског фонда износе који су потребни за подизање царинар- 
ница, станова за царинске чиновнике као и за уређење це- 
ста и прилаза који воде ка царинарницама.

Загребачка царинарница смештена je у просторијама 
Царинских и јавних складишта. По уговору који je закљу- 
чен са загребачком општином, оетаје још и годину и no. До 
тог времена мора да ее реши питање њеног дефинитивног 
смештања.

У главноме постоје два пројекта. Први je следећи: 
да откупи Загреу непокретности Царинских и јавних склади- 
шта у којима се данас налази царинарница и да их онда 
дефинитивно употреби за царинску службу. Или да из кал- 
дрминског фонда подигне одговарајући износ и да сагради 
нове просторије потребне за царинарницу. Граду Загребу 
већ je из калдрминског фонда одобрен износ од 16 милиона 
динара у сврху подизања нове царинарнице као и царин- 
ских станова. Међутим градска управа као да се не може 
одлучити да тај износ подигне. Ове године веки наши гра- 
дови подигли су знатне износе из калдрминског фонда и 
приступшш подизању царинарница. Љубљана и Суботида 
подижу зграде које ће коштатИ преко 10 милиона динара.

ГТодржава се верзија да град Загреб намерно одлаже 
одлуке о подизању нове царинарнице, све' до истека пајам- 
ног уговора са Царинским и јавним складиштима, како би 
градско заступство ставило пред чињеницу да мора при- 
стати на купњу непокретности Царинских и јавних склади- 
шта будући да не би било више довољно времена за по- 
дизање нових зграда. Свакако изгледа да ће дефинитивно 
решење тога питања изазвати још тешке борбе, осумњи-

чења и сличне ствари које су код нас увек у вези са реша- 
вањем крупнијих проблема материјалне природе.

A ko купи општина некретнине Царинских и јавних 
складишта онда je ствар прилично јасна. Дошло би no свој 
прилици до ликвидације Царинских и јавних складишта као 
акционарског друштва. Цена, која би се постигла за непо- 
кретности не само што би била довољна за исплату свих 
обавеза него и за повратак уплаћене деоничке главнице. Ако 
пак град Загреб из калдрминског фонда сапради нову цари- 
нарницу онда би Царинска и јавна складишта постојала и 
даље. Наравно уз слабије изгледе За прооперитет. И ако 
град Загреб и сагради -просторије за царинарницу могао би 
касније преузети и некретнине Царинских и јавних склади- 
шта и употребити их за градска јавна складишта као што 
je то случај у многим другим градовима. Или пак би могло 
и даље остати акционарско друштво само што би град За- 
греб могао преузети већину акција. За привредни развитак 
Загреба било би најбоље ако би општина сретствима кал- 
дрминског фонда подигла нову царинарницу a касније npe- 
узела и Царинска и јавна складишта и претворила их у ја- 
вна градска складишта. Ту би се могла сместити роба за- 
ГЈ^ебачких гросиста која се касније има даље пласирати, да 
на тај начин избегне потребу да се одмах плати увозна ца- 
рина дотично градска трошарина.

Биланса Царинских и јавних складшпта за последње
4 године овако изгледа.

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.
у хиљадама динара

Некретнине 18.000 18.000 18.000 18.000
Инвентар 220 200 150 120
Дужници 1.319 938 ------ 1.420
Благајна ---- - 190 767 236
Г убитак 165 ------ ------

Пасива
Главница 7.500 7.500 7.500 7.500
Фонд амортизације ------ 275 650 900
Повериоци 12.276 11.153 10.644 10.955
Добитак ----- 382 417 395

За прошлу годину получен je нешто мањи добитак 
иего 1929. године. Међутим прошло je већ три године како 
подузеће више не ради са губитком. Смањење увозне трго- 
вине наравно да погађа и приходе Царинских и јавних скла- 
дишта. Складишне таксе постају све >мање. To he можда не- 
повољно деловати и на успех подузећа у овој години.

У биланси нема битних промена. Пораст повериоца 
je у вези са порастом дужника. Тешке привредне прилике 
ур.озпе трговине доносе са собом да je наплата складишних 
такса спорија него раније. Однос између инвестиција и вла- 
ститог капитала je и даље оетао неповољан. За успех поду- 
зећа, ако не дође до откупа од стране градске општине, 
једно je од највиталнијих питања, како довести у склад ин- 
вестиције са властитим сретствима. Ha каматима je про- 
шле године издано преко 2 милиона динара. Око 60% при- 
хода иде на камате. Према томе они апсорбирају највећи 
део прихода. Повишењем каматне стопе тај ће се однос још 
и погоршати. Кад би било могуће издатке на каматима пре- 
половити, подузеће би било у стању да плаћа одговарајућу 
дивиденду. За привредни развитак Загреба je од еминентне 
важности да се нађе једно решење које ће омогућити још 
интензивнији рад Царинских и јавних складишта. Они би 
имали постати носиоц још веће експанзије Загреба у трго- 
вини Југославије. Нарочито код увозне трговине за коју je 
и дана-с Загреб главни центар. Царински приходи појединих 
царинарница јасно показују улогу Загреба у нашој увозној 
трговини. Док je пре 2—3 године Загреб no царинским при- 
ходима био на другом месту, он je данас дошао na прво
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место, остављајући друге вароши далеко иза себе. За раз- 
витак Загреба било би најбоље кад би општина изградила 
нову царинарницу и кад би са Царинским и јавним скла- 
диштима постигла аранжман да се она претворе у градска 
јавна складишта.

КОЛУМБИА ГРАМОФОН, ЈУГОСЛАВЕНСКО Д. Д. — 

ЗАГРЕБ.

Грамофони продиру и код нас у шире слојеве. Данас 
се налази у свим нашим центрима no неколико радња које 
се баве искључиво продајом грамофона и грамофонских 
плоча. Цене грамофона мањег типа, данас су већ тако ни- 
ске, да га могу набавити и слабије ситуирани. Поготово 
што je у том артиклу продаја на дугорочне отплате веома 
раширена. У томе погледу постоји жива пропаганда, засно- 
вана на веома широкој бази. Јер чим je неко набавио грамо- 
фон, na и на отплату, он постаје и даље купац грамофон- 
ских плоча. Свака већа грамофонска марка има на хиљаде 
разних плоча. И непрекидно се израђују нове. Сваки нови 
шлагер, еваки нови тонфилм већ има и своје плоче. Наро- 
чито je тонфилм велики пропагатор за грамофонске плоче. 
Од неких нарочито успелих тонфилмова продано je и код 
нас no неколико хиљада грамофонских плоча.

Фабрикацијом грамофона и грамофонских плоча бави 
се у нашој држави само једно -подузеће. To опет не значи да 
ни друга велика подузећа не воде рачуна о нашем тржишту. 
He само што настоје да код нас плаоирају неке интернаци- 
оналне плоче, дотично своја немачка издања, која код нас 
имају знатну прођу, него настоје да пласирају и наше наци- 
оналне плоче. Данас многа велика грамофонска подузећа 
имају и знатан југословенски репертоар. Све познатије наше 
песме наћи ћемо на плочама свих већих подузећа. Они те 
плоче снимају у овојим радионицама у иноземству. Многи 
наши уметници путовали су преко границе у циљу снимања 
грамофоиских плоча, које су се тамо израђивале, да се онда 
пласирају код нас.

С обзиром на јаку нашу емиграцију у прекоморске 
крајеве, много je наших плоча лласирано међу наше исеље- 
нике. To им je  готово најбоља и најмилија веза са старим 
крајем. Међутим с обзиром на бољи технички уређај, у нај- 
новије време ми увозимо грамофонске плоче које се снимају 
у Америци и код којих су суделовали наши емигранти.

Поједина грамофонска подузећа, која су приметилаЈ 
да се код нас даде пласирати већи број апарата и нарочито 
плоча, почели су нашем тржишту да посвећују већу пажњу. 
Своја су заступства проширивали док нису прешли и на 
оснивање властитих афилијација.

. И „Колумбиа“ грамофон југославенско д. д. у Загребу 
je афилијација великог грамофовског концерна. Афилијација 
као самостално акционарско друштво основана je полови- 
ном 1930. године. У Загребу уређена je централна радионица 
док у другим местима подржава своја заступништва.

Колумбиа се за сада једино бави продајом продуката 
творница Колумбиа концерна.

Међутим прилике су се у толико измениле да he и 
Колумбиа једног дана бити приморана, да и код нас при- 
ступи самој фабрикацији, бар делимично. Прошле године на 
грамофоне и плоче ударена je знатна заштитна дарина. Она 
знатно поскупљује увоз, што ће натерати она лодузећа, која 
у Југославији имају јачи посао, да приступе солственој до- 
маћој фабрикацији. Нарочито плоча. Матрице се могу и даље 
израђивати на страни, док ће се фабрикација самих плоча 
вршити у земљи, будући да она технички није тако компли- 
цирана вити тражи скупе инвестиције. A и монтирање но- 
вих грамофона вршиће се у већој мери у самој земљи.

Биланса Колумбие з a прву годину рада изгледа
овако:

Актива 1930. г.
у хиљадама динара 

Благајна 15
Банке 138
Складиште 1.100
Дужници 707
Намештај 47
Градња и преградња 93
Најамнина 96
Г убитак 228

Пасива
Главница 2.000
Повериоци 309
Награде управи 17
Укупна биланса 2.326
Прва година закључена je губитком од скоро четврт 

милиона динара. Ho, будући да се ради о организацији јед- 
ног већег подузећа, јасно je, да прве године морају свршити 
неповољним резултатом. Тек кад се посао добро уведе и 
кад скоро сам од себе функционира, могу се очекивати већи 
успеси.

Главница, с обзиром да нема већих инвестиција, до- 
ста je знатна. To омогућује подузећу да ради без банков- 
ног кредита. Чак има и потраживања код банака.

Интереснтно je да су као пасива унешене награде 
управном и надзорном одбору које су предвиђене статутом 
и без обзира на пословни услех.

Од страних грамофонских подузећа код нас има раз- 
грањен посао, нарочито са скупљим продуктима, и His Ma
sters Voice. Како je пре неколико месеци дошло до уже ко- 
операције између Колумбие и His Masters-a, лако да и 
код нас дође до спајања њихових интереса. У том случају 
имали би подузеће које би већ могло, ако не и морало, 
приступити фабрикацији у нашој земљи. Ha то би били при- 
морани већ и дејством коикуренција.

Док држава настоји да царином подигне индустрију 
грамофона и гра?лофонских плоча, Савска бановина ударила 
je трошарину на плоче «оје се израђују на њеном терито- 
рију, што није потпуно у сагласности са интенцијом поди- 
зања индустрије у нашој земљи.

Ш  И Р И Т Б

„НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“
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Садржај :
■ Хинка Ф ранка синови д. д. — Загреб 

Fabrika spiritosa, likera i parni' mlin ] . F.. Všetečka a. d . —  Beograd 
В ратао-амврикаиека банка д. д. -— Сплит 
Н ововр& ш ка ш тедионица д. д. —  Нови Врбае

ХИНКА ФРАНКА СИНОВИ Д. Д. — ЗАГРЕБ*)

Предузеће Хинка Фравка Синови д. д. у Загребу раз- 
вија се под ванредио повољним приликама. To се најбоље 
види из пословног успеха ово неколико последњих година. 
Чисти добитак износио je :

године 1926 Дин. 271 хиљада
године 1927 Дин. 295 хиљада
године 1928 Дин. 2.952 хиљаде
године 1929 Дин. 3.528 хиљада
године 1930 Дин. 4.301 хиљада

За 3—4 године чисти je добитак порасао за неких 15 
пута. Од 271 хиљаду на лреко 4 милиона динара. Ретка су 
'наша индуетриска подузећа која за годину рада изказују 
тако знатан добитак. Псдаишење главнице од 20 на 40 ми- 
лиона динара, с обзиром да се ради о афилијацији једног 
моћног светског концерна, уследило je због знатног проши- 
рења волумена послова.

Подузеће може показати на тако ванредни развитак 
у првом реду ради тога оошто има у нашој држави у неку 
руку монопол на продукцију кавиног додатка, нарочито ци- 
корије. Постоје додуше и друге фабрике кавиног додатка 
али се оне ни издалека не могу такмичити са Франком Си- 
нови д.д. Наше домаћице тако су се научиле на Франкову 
каву, да каву у којој има кавиних додатака зову кава Франк. 
С обзиром на толику популарноет, творница Франка не 
само што има одличну прођу својих продуката него с об- 
зиром на свој реноме може увек рачунати на повољније 
цене него што je то случај код конкуренције. Франкова 
кава има такав реноме да je било случајева да домаћице 
додатке од каве које су бесплатно добивале за пробу од 
других фабрика нису хтеле ни да пробају. A оне које су 
пробале ипак су остале код Франка. Кад би се име једног 
индустриског лодузећа хтело само продати, код нас би име 
Франк готово однело рекорд.

Ha конзум каве из цикорије деловала je повољно и 
чињеница што je укинута трошарина на кавине додатке. 
Будући да ми каву увозимо, док израђујемо цикорију из 
наших сировина, то je та мера имала и једно економско 
значење. Са једне стране смањива се увоз каве из ино- 
земства a са друге стране олет се подиже прадукција ин- 
дустријског биља. A један од излаза наше аграрне кризе 
води ка форсираној продукцији индустријског биља, међ 
које се убраја и цикорија.

Биланца за 4 последне године показује следећу слику:

*) За 1929. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благсктања“ од 17. јануара 1931. године, у броју
3. страна 15.

Актива : 1927. 1928. 1929. 1930»
У хиљадама динара

Благајна 102 563 523 468
Дужници 20.887 3.545 466 200
Залихе и направе •------- 81.524 75.133 85.828

Пасива :
Главница 20.000 20.000 20.000 40.000“
Резерве 694 754 1.124 3.792
Повериоци 61.926 51.470 38.386
Добитак 295 2.952 3.528 4.301
Збир биланце 20.989 85.633 76.123 86.498’

У активи наилазимо на већу промену код позиције 
„залихе и направе“. Пораст je од 75 милиона концем 1929 
године на 85.8 милиона концем 1930 године. Међутим кака 
су инвестиције и залихе изказане у 'једногј збирној цифри, 
није познато, колико отпада на инвестиције a колико на за- 
лихе. Пораст у прошлој години изгледа да долази од за- 
лиха. Наиме, концем 1928 године „залихе и наораве“ билан- 
сиране су са 85.6 милиона. Осцилације у износу са којим се 
билансирају поједине позиције уобичајене су веће код за- 
лиха него код направа.

У пасиви «аилазимо у првом реду на повишење глав- 
нице од 20 на 40 милиона динара. Резервни je фонд по- 
растао од 1,1 милиона за 3,8 милиона динара или за 2,7 ми- 
лиона. У рачуну губитка и добитка налазимо као издатак 
износ од 2 милиона 750 хиљада динара као „дотацију при- 
чува". To значи, будући да je дотирање резерве проведеао 
кроз рачун „губитка и добитка“ ко ј̂и и после те дотације 
изказује добитак од 4 милиона 320 хиљада динара да чистк 
добитак прошле године заправо износи нешто преко 7 ми- 
лиона динара.

Похвално je да су обавезе које су прошле године 
услед повећања главнице снижене од 51 милион на 38 ми- 
лкона подељене на повериоце и банке.

Повериоци износе 3,3 милиона a банке 35,1 милиона. 
Како није познато «олико износе инвестиције a колико за- 
лихе не може се казати који je однос између инвестиција и 
властитог капитала. Међутим, будући да се ради о једној 
предратној фабрици, инвестиције сигурно нису билансиране 
са великим износима ма да се творнице већ налазе и у сху- 
пом грађевном реону.

Франкова творница припада no величини сретставаг 
којима располаже, no свом реномеу a и no поеловном успеху 
у ред наших водећих индустријоких подузећа. Она има по- 
стројења од преко 250 коњских снага a запослује преко 230' 
радника.

Ha име дивиденде плаћено je у току године : у 1921.. 
години ништа, a од 1923 до 1930 године непрекидно 25.—- 
динара на номиналу од 200 динара.

У управи се налазе следећа г. г. : Јосип Храбовски3, 
Драгутин Стингл, Антон Рупрехт и Роберт Мушулин.



FABRIKA ŠPIRITUSA, LIKERA I PARNI MLIN J. F.
VŠETEČKA A. D. U BEOGRADU

Fabrika špiritusa, likera i parni mlin J. F. Všetečka u 
Beogradu je najstarija fabrika špiritusa u našoj državi a isto
vremeno ona je j jedina na .teritoriji Srbije, Južne Srbije i 
Orne Gore.

Ona je danas stara preko 70 godina; osnovana je od 
deda pokojnog Jovana Všetečke, koji je fabrici dao najveći polet 
i koji je umro u aprilu prošle godine. To je bila jedna inokosna 
firma par ekselans, kreacija porodice Všetečka, koja je održala 
dominirajući u tkaj i posle 1921. godine, kad je firma pretvo
rena u akcionarsko društvo. Najveća zasluga oko modernizacije 
fabrika pripada pokojnom Jovanu Všetečkom. On je posle prvo
klasnog školovanja u Pragu i Cirihu, kao svršeni inžinjer i dok
tor hernije uspeo, da za relativno vrlo kratko vreme podigne 
do tada skromno preduzeće svoga oca na stepen najvećih srp
skih industrijskih firmi, koja je uz Vajferta i drugih zauzimala 
prvi red međ pretstavoicima mlade preratne srbijanske industrije.

U posleratnom razvojnom periodu privredne prilike su 
izmenjene. Od male Srbije postala je velika država sa potpuno 
novim privrednim potrebama i sposobnostima. Dok je Všeteč- 
kova fabrika špiritusa ranije imala tako reći monopol u proiz
vodnji špiritusa, imala je u posleratnim godinama posla sa snaž
nom konkurencijom, koja se je naročito u prečanskim krajevima 
vrlo brzo razvijala. Danas postoji u zemlji 8 fabrika špiritusa, 
od čega se 7 nalazi preko Dunava i Save. Pokojni Jovan Vše- 
tečki vrlo je brzo shvatio nastalu pregrupaciju; zbog nje on je 
još 1921. godine pristupio poslovnoj reorganizaciji. Fabrika 
kvasca koja je u ratnim godinama zbog osustva sirovina bila 
obustavljena, posle ujedinjenja više nije stavljena u pogon. 
Što se tiče same proizvodnje špiritusa, nabavljenje su velike 
investicije, moderniziran je način proizvodnje a time povećan 
i kapacitet fabrike. Od 5 hektolitara dnevne proizvodnje kapa
citet je povećan na proizvodnju od 50 hektolitara dnevno.

U 1923 godini osnovana je u obimu dosadašnje fabrike 
još i fabrika likera, konjaka i ruma. Kvalitet tih proizvoda je 
prvoklasan i može uspešno da konkuriše svima proizvodima 
Stranih firmi.

Parni mlin je zbog loše konjukture već >dve godine bez 
posla —  odnosno van pogona. Kod nas se proizvodnja špiritusa, 
(koja je kod Všetečke najvažnija grana), deli u dve kategorije: 
u industrijsku fabrikaciju i u tako zvanu poljoprivrednu; po sebi 
se razume da je industrijska veća od poljoprivredne i ako ima 
svega 8 fabrika (ranije je postojalo 12 industrijskih preduzeća).

Ima nekoliko godina od kako je proizvodnja špiritusu 
kontingentirana: Posle izvesnih izmena i dopuna u pravilniku o 
državnoj trošarini predviđen, je kontingent od 100.000 hektolita
ra  godišnje proizvodnje. Od toga otpada 70 hiljada na industrij
sku proizvodnju a 30.000 na poljoprivrednu. Fabrika Všetečka 
dobila je dodeljen kontingenat od 4200 hektolitara godišnje, za 
prodaju u zemlji, dok je za izvoz oslobođena. Ako imamo u vidu 
da je Všetečka jedini proizvođač na teritoriji predratne Srbije 
i Crne Gore, onda je razumljivo da je ovaj kontingenat za ovu 
fabriku i suviše mali. To važi i u pogledu kapaciteta proizvodnje. 
Kako je potreba i potražnja mušterija Všetečke znatno veća od 
odobrenog kontingenta, to je uprava fabrike prinuđena da od 
ostalih prečanskiih proizvođača kupi godišnje jedan kontingenat 
od skoro 10.000 hektolitara, koji onda prodaje svojim mušte
rijama.

Ministarstvo finansija je « poslednje vreme nastojalo da 
združi proizvođače špiritusa u jedan jedinstven kartel —  što 
je međutim, barem do sada, ostalo bezuspešno — i ako bi bilo 
poželjno i korisno, već i u pogledu ukočenja vrlo žeste među
sobne konkurencije. Privredna depresija je u toku poslednjih 
nekoliko godina ostavila kod naših fabrika špiritusa osetljive 
-tragove. Ona se u najtežoj meri oseća baš i kod Všetečke, usled 
naročitih prilika. Sve naše fabrike špiritusa proizvode istovre

meno kvasac, izuzetak čini jedino Všetečka. (I vršačka fabrika 
nema sopstvene proizvode kvasca; ali ona pripada industrijskom 
konsernu Praške kreditne banke a ta inla fabriku kvasca kod 
pivare u Jagodini). Zajedno sa kontingentiranjem proizvodnje 
špiritusa Ministarstvo finansija dekreditiralo je i desetogodišnju 
zabranu osnivanja novih fabrika špiritusa i šestogodišnju za
branu za podizanje fabrike kvasca, u koliko kapacitet postojećih 
fabrika bude bio dovoljan za podmirenje domaće potrebe; Pro
izvodnja kvasca je jedan vrlo važan nuz-produkat špiritusa. 
Dobitci koji potiču iz ove grane (koja je sem toga čvrsto kar- 
telirana) lako mogu nadoknaditi eventualne gubitke u proizvod
nji špiritusa, sa kojima se u današnjim prilikama mora računati. 
Ovih mogućnosti je Všetečka fabrika potpuno lišena.

Prelazimo na finansijsku stranu preduzeća. Da bi smo 
imali što pregledniju sliku sastavili smo u sledećoj tablici glav-
ne bilansne pozicije za poslednje tri godine:

. -,

Račtm izravnanja 

1928. 1929. 1930.
Aktiva u hiljadama dinara

Blagajna 241 678 465
Nepokretna imanja 4.758 4.758 4.758
Razne radionice 362 362 . 362
Kancelarijski nameštaj 20 29 26
Roba 625 1.807 2.506
Ugalj — 103. 95
Stoka — — 147
Fabrički uređaj i mlin 5.876 5.876 5.876
Zaprega 95 93 24
Nenaplaćene povuke — 112 61
Gvozdena burad 390 404 476
Hartije od vrednosti — 25 48
Dužnici 2.179 2.256 2.221
Automobil — ■ — ■ 43
Rimese 139 — 634

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 4.000
Rezervni fond 260 400 442
Amortizacioni fond 580 750 820
Pensioni fond 125 250 271
Akcepti u opticaju 2.015 4.506 5.642
Amortizacioni zajam 3.072 1.973 875
Prelazna pasiva 41 887 1.804
Poverioci 4.207 3.297 3.431
Čista dobit 412 443 472
Zbir bilanse 14.792 16.506 17.778

Račun gubitka i dobitka.

Rashod
Osiguranje 127 95 120
Osoblje — — 1.008
Menice — • — ■ 685
Prevoz robe i materiala — — 195
Kamate 364 371 378
Stočna hrana — • — ■ 26
Opravke 21 16 14
Putni trošak — — 104
Porez 660 568 369
Opšti trošak 1.510 1.696 167
Kancelarijske potrebe — - — 27
Poštarina, telefon itd. — — 87
Dobit 412 443 472

Prihod
Roba i provizije 3.096 3.173 3.644
Prenos dobiti 41 8 12
Zbir prihoda i rashoda 3.138 3.191 3.656,
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Glavnica iznosi 4 miliona dinara a podeljena je na 8 

hiljada komada akcija od po 500 dinara. Fondovi iznose krajem 
1930. godine 1,5 miliona dinara, tako da su sopstvena sretstva 
iskazana sa 5,6 miliona. To je njihova bilansna vrednost — 
a fabrika mora da ima i vrlo velike tihe rezerve. Ne smemo za
boraviti da stoji fabrika na jednom ogromnom kompleksu od
45.000 kvadratnih m etara i to tako reći sred Beograda. Ovo ne
pokretno imanje bilansirano je posleđnjih godina sa 4,76 mi
liona dinara. Baš ovih dana vrše se kanalizacioni radovi na 
Pranše d’Eperovom bulevaru, gde se fabrika nalazi. To je za nju 
od vrlo velike važnosti. Biće sagrađen i tramvaj, a govori se i
0 železmtci. Time bi fabrika mogla doći i do industrijskog kolo- 
seka. Smatramo da nije mnogo uzeto, ako računamo da vredi 
imanje Všetečke među braćom 300 dinara po metru, odnosno
13,5 miliona dinara. To je danas svakako samo idealna vred
nost, jer smo ubeđeni da uprava fabrike ne misli ni iz daleka 
na to, da smanji svoje imanje. Kroz neku godinu biće joj vrlo 
potrebno.

Strana sretstva kojima fabrika raspolaže iznose krajem 
1930. godine 11,75 miliona dinara. Prema 1928. godini veća su 
za 2,4 miliona. Njihov izvor je sledeći: akceptt u opticaju po

ra s li  su od 2 miliona u 1928. godini na 5,6 miliona u 1930. go
dini. Amortizaciom zajam koji je fabrika podigla u jednoj od 
ranijih godina i koji iznosi krajem 1928. godine 3 miliona di
nara, iskazan je u 1930. godini sa svega 875.000 dinara. Znači 
da ove pozicije u bilansu krajem 1931. godine neće više biti i 
da će ceo zajam još u toku ove godine biti isplaćen. Poverioci 
su u opadanju: od 1928. ka 1929. godini, dok su u 1930. godini 
ostali stacionarni.

U aktivi bilansa pokazuje jedna jedina pozicija značajnije 
promene, io  je pozicija „robe”. U 1928. godini iskazana je sa 
625 hiljada dinara a u 1930. godini sa 2,5 hiljade dinara; sve 
ostale pozicije skoro su nepromenjene: nepokretno imanje bi
lansirano je sa 4,76 miliona, fabrički uređaj i mlin sa 5,87 miliona
1 dužnici sa 2,2 miliona dinara. Nova je pozicija „stoke” sa
147.000 dinara. U pogledu sirovina koje se upotrebljavaju za 
proizvodnju špiritusa je fabrika napravila jedan značajan pre
okret; ona je poslednje tri godine prešla od potrošnje šećerne 
melase na kukuruz. Otpaci koji ostaju od procesa proizvodnje, 
vrlo su dobra stočna hrana, koju fabrika prodaje našim iz
voznicima.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo da su bruto prihodi 
od proizvodnje poslednje tri godine nešto porasli: od 3,1 mi
lion u 1928 godini na 3,65 miliona krajem 1930. godine. Troškovi 
kreću paralelno; ali pošto je plaćena poreza nešto malo sma
njena, bila je fabrika u stanju, da iskazuje malo veću dobit. U
1928. godini čista je dobit iznosila 412 hiljada dinara a 1930. 
godine 472 haljade dinara. Od toga je dotirano rezervnom fondu 
46 hiljada, amortizacionom fondu 70 hiljada, penzionom fondu 
23 hiljade, upravnom i nadzornom odboru 64 hiljada; ostatak 
dobiti stavljen je na raspoloženje akcionarima i podeljeno: 240 
hiljada dinara kao 6% dividenda a 29 hiljada preneto je na 
novi račun.

Od kako je fabrika pretvorena u akcionarsko društvo, 
plaćena je sledeća dividenda: 1921. godine 5%, 1922. godine 6%, 
1923. i 1924. godine 5%, 1925. do 1928. godine ništa a 1929. 
i 1930. godine 6%. Akcije notiraju na beogradskoj berzi.

U upravi fabrike se nalaze: Potpretsednik: Bernard Far- 
kaš, industrijalac, Beograd; članovi: Dr. Leopold Volf, advokat, 
Velika Kikindà; Danilo Jančulović, trgovac, Skoplje; Čeda Mar- 
ković, trgovac, Beograd; Sava Savić, trgovac, Beograd; Ludvig 
Sonenfeld, trg., Zemun; Košta Timotijević, Ministar na raspo
loženju, Beograd; Geza Štuks-Ribar, Generalni Konzul Kraljevine 
Švedske, Beograd; Emil L. Šosberger, Direktor Fabrike Špiri
tusa, Beograd.

U Nadzornom odboru: Pretsednik: Ljubisav Stanojević, 
trgovac, Beograd; Hajnrih Jajzl, posedmk, Beograd-Sombor; 
Stevan Nikolajević, industrijalac, Kruševac; Aleksandar Petrović, 
veterinar, Beograd; inž. Dura Petrović, Zemun.

БРАЧКО-АМЕРИКАНСКА БАНКА Д. Д. — СПЛИТ.*)
Брачко-американска банка д. д. у Сплиту закључила 

je ових дана повишење главнице од 2 на 2,5 милиона динара. 
Последних неколико година je број новчаних завода који je 
приступио ловишењу своје главнице врло мален. По томе, 
упоглед властитих средстава и њихових развитака, Брачко- 
американска банка битно се разликује од претежног броја 
наших новчаних завода акционарског типа.

A и у погледу развитка поверених сретстава Брачко- 
американска банка битно се разликује од већине наших нов- 
чаних завода. Додуше ми код готово свих наших човчаних 
завода акционарског типа опажамо знатан развитак пове- 
рених сретстава. Али тај развитак ишао je код мало завода 
оким темпом којим je ишао код Брачко-американске банке. 
УлОшци на књижице, a ти код наших завода представљају 
тежиште поверених сретстава, износили су : 

концем 1926 године 1,164.000 динара
концем 1927 године 2,535.000 динара
концем 1928 године 3,970.000 динара
ксшцем 1929 године 8,779.000 динара
концем 1930 године 11,360.000 динара

За четири године износ уложака je упедес;т.;ро- 
стручен што je редак случај код наших новчаних завода. И
проиЈле године, ма да привредне прилике централне Далма-
ције, у првом реду ради тешке винске кризе нису биле по- 
вољне, пораст уложака био je знатан. Сразмерно већи него 
код осталих новчаних институција Далмације. To најбоље 
показује које поверење ужива Брачко-американска бавка. 
A поверење које један иовчани завод ужива међу ширим на- 
родним слојевима одразује се у првом реду у стању уло- 
жака. Нити ид^а поверења без уложака нити уложака без 
поверења.

Прелазом централе из Супетра на отоку Брачу у 
Сплит, завод губи свој опецифични брачки карактер и раз- 
вија се у новчану институцију централие Далмацвје. Она 
данас између своје клијентеле броји и знатан број при- 
вредника централне Далмације. Код акционера преовладава 
још увек Брачанин, у првом реду исељеник-повратник из 
Америке. Еконогиске прилике тог сталежа још су увек та- 
кове да се без потешкоћа може приступити повишењу глаБ- 
нице. О успеху једне такове е.мисије не треба н« двоумити. 
Па ипак vt кад би се радило и о већем износу.

Биланца за 4 последње године показује следећу слику :

Актива : 1927.
У

1928. 1929.
хиљадама динара

1930.

Благајна 1.030 542 328 512
Банке 304 1.516 996
Ефекти 141 78 50 140
Мевице 3.345 3.673 4.683 5.002
Дужвици 3.904 5.467 8.491 12.410'
НекрАниие ------- 1.000 1.003 1.015

Пасива ;
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000'
Резерве 224 300 377 500
Улошци на књижице 2.535 3.970 8.779 11.360
Текући рачуни 3.512 3.716 4.410 4.542
Повериоци 403 256 1.282
PeecKOrtT ------ 478 ------
Добитак 149 149 211 261
Укупно 8.461 11.068 16.094 20.088

Есконт меница износио je коицем прошле године 5 
милиона динара. Пораст према 1929 износи тек нешто преко 
тристо хиљада. Kao и код осталих новчаних инстатуција 
Далмације есконту се не поклања нарочита пажња. У првом

*) За 1929 годину билавс je анализиран у додатку
„Народног Благостања“ од 13. септембра 1930 године, број
37. страна 162.
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реду што с обзиром на начин одвијања послова у Далмацији 
уопште се ретко наилази на менице. A и финансирање сељака 
путем есконтирања меница није у Далмацији још толико уо- 
бичајено. Лично поверење игра и у новчаним трансакцијама 
Далмације много већу улагу него у осталим крајевима наше 
државе.

Са дужницима ствар ije друга. To je главна грана по- 
словања једног далматинског новчано-г завода. Дужници су 
двоструко већи него есконт. У прошлој години пораст дуж- 
ника износи око 4 милиона динара. За четири године износ 
дужника je учетверостручен. Код других иозиција активе 
лема битних промена. Ефекти су нешто лорасли ну још увек 
№  играју веће улоге. Потраживања код банака нешто су 
мања него 1929 године. To значи да je било могуће распо- 
ложива сретства повољно пласирати.

0  порасту уложака говорили смо уводно. Код неких 
новчаних завода пораст уложака зна доћи и од тога што су 
текући рачуни дотично повериоци исказани са мањим из- 
иосом. Под улошцима сви наши новчани заводи не подразу- 
мјевају исту ствар. Код Брачко-америкавске банке то није 
случај. Поред пораста уложака ми видимо пораст и код 
^текући рачуни“ и „повериоци” . Прошле године поверена 
су средства порасла за скоро 4 милиона динара.

Реесконт прошле године није исказан. Значи да Брачко- 
американска банка опада у ред оних наших новчанмх завода 
жоји су концем прошле године одобрени регсконт сма- 
трали као резервом ликвидитета за којим се посеже тек у 
моментима велике напетости новчаног тржишта. A о томе 
хонцем прошле године није било ни говора.

Чисти добитак износио je 261 хиљада или 13% део- 
Бичке главнице. Порастао je прошле године за 50 хиљада. 
T o  нам показује да ће и код повишене главнице бити мо- 
гуће плаћати досадашњу дивиденду.

Рачун губитка и добитка показује следећи развитак :

Губитак : 1927. 1928. 1929. 1930.
У хиљадама дииара

Камати 162 252 473 670
Трошкови 199 213 255 328
Порез 21 135 132 182
Отпис 4 56 64

Добитак :
Камати 435 678 964 1.275
Провидба 96 69 164 129

Ми смо већ прошле године поставили прогнозу јачег 
развитка Брачко-америкаиске банке. T a наша прогноза по- 
казала се je за 1931. годину тачном. A држимо да ће то бити 
и у будуће.

Ha име дивиденде плаћено je : у 1922 години 7 дтара^  
за  1924 и 1926 годину ништа, за 1927 до 1928 године 6 ди- 
нара, за 1929 тодину 7 динара.

У управном одбору се налазе г. г. : Љубо JI. Маран- 
тунић, Др. Фр. Господнетић Др. Риналд Чулић, Петар Це- 
.легин, јерко Дубровчић, Јанко Крстић, Дон Анто Бискупо- 
вић, Иван A. Размилић;; директор Умберто Пасиновић.

НОВОВРБАШКА Ш ТЕДИОНИЦА Д. Д. —  НОВИ ВРБАС.
Нововрбашка штедионица д. д. у Врбасу je једна од 

најетаријих војвођанских новчаних установа. Она je осно- 
вана 1870. године; према томе има већ преко 60 година, 
Она je читаво време остала оно што су замишљали њезини 
оснивачи: један мали, конзервативно управљани, пр >.чинци- 
ски новчани завод. Раније je главница износила 135.000 ау- 
стријских круна. У 1906. години повишена je на 400.000 
милион Kpyria. Данајс главница износи један милион ди- 
милион круна. Данас главница износи више милиона ди- 
нара; ако узмемо у обзир валутарне промене и инфлацију, 
онда видимо, да je Нововрбашха штедионица у току вре- 
мена због иифлације изгубила десети део своје раније глав- 
нице. To je појава коју налазимо код већине вајвођанских

мањих банака. И данашња главница датира од краја 1928. 
године, док je све до тог термина износила 500.000 динара.

Привредне прилике у Војводини су последње две ro- 
дине врло тешке. Паду цена пољопривредних производа сле- 
дио je и .пад вредности земл»ишта. Задужење сељака je по- 
већано, рентабилитет његовог газдинства смањен a даж- 
бине и порези постали су много осетљивији. У таквим при- 
ликама ни локалне банке не могу показивати напретка. 
Ипак морамо констатирати, да je управа Нововрбатке штет 
дионице ул(ела да својњм заводол^ обазриво и без 1>ећи.< гу- 
битака управља. To je у годинама депресије нарочито те- 
шка ствар.

Посматрано са финансиске стране показује нам упо- 
ређење главних билансних позиција са каквим тешкоћама и 
неприликама се je Нововрбашка штедионица имала борити. 
Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. r. 1930. г.

У хиљадама динара
Благајна 627 664 417
Потраживање код новч. завода 65 65 834
Поштанска штедионица 87 44 14
Хипотекарни зајмови 12 4 4
Хартије од вредности 78 104 115
Текући рачуни 5.741 6.101 5.903
Менице и обвезнице 8.735 8.291 7.551
Непокретности ------ 65
Вредност пензионог фонда ------ ------ 58

Пасива
Главница 1.000 1.000 . 1.009
Резервни фонд 534 552 592
Фонд за смањење вредности 2 2 2
Спец. фонд 15 15 15
Пензиони фонд ------ 58
Улози на штедњу 11.492 10.946 11.433
Повериоцм no тек. рачуну ■ 1.227 2.119 1.082
Преносне камате 218 290 388
Чиста добит 171 339 379
Збир биланса 15.348 15.274 14.960

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Порез 60 63 97
Општински прирез 35 42 ------
ГЈутни трошкови 3 4 3
Болнички прилози 6 5 5
Додатци на скупоћу 131 45 _— .
Плате 24 111 157
Принос пензиономе фонду 5 5 5
Управни трошкови 38 34 37
Чиста добит 171 339 37§>

Приходи
Од хартија од вредности 1 2
Од провизије 9 88 55
Од хамата 460 561 655
Збир расхода и прихода 471 652 711

Ha први поглед пада у очи да се збир биланса за по-
следње три године постепено емањује. Разлика je управо
минимална —• али она ипак постоји. To je симтоматична 
појава. Збир биланса je крајем 1928. године износио 15,3 
милиона према 14,96 милиона крајем 1930. године.

Kao што рекосмо главница износи милион динара. 
Редовнн резервни фонд 592.000 односно 60% од главнице, 
ГТрема 1928. години сви су фондови порасли за 116.000 ди- 
нара- од чега отпада 58 хиљада на увођење новог пензи- 
оиог фонда. Сопствена сретства износе крајем 1930. године 
свега 1,67 милиона динара.

Улози на штедњу показују крајем 1928. године стање 
од 11,5 милиона динара. Крајем 1929. године омањени су за 
600 хиљада на 10,9 милиона динара. To опадање улога je
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-у  најужој вези са привредном депресијо.м. Сељак ,и мали 

занатлија морали су да подижу своје уштеђевине. Због тога 
опадања je Нововрбашка штедионица била принуђена да 
повећа и позицију повериоца, која je порасла од 1,23 мили- 
она крајем 1928. године на 2,12 милиона крајем 1929. ro- 
дине. У 1930. години Лрилике су нешто мало повољније; 
улози су поновно порасли за 500 хиљада на 11,43 милиона, 
због чега су и повериоци могли бити- смањени. Укупна 
страна сретства су у 1929.' т*одини cà 13 Милиона динара

- била Највећа; у 1930. години она су мања од 1928. године 
i! износч! 12,5 милиона динара.

- K-pìijèM 1930. године располаже дакле Нововрбашка 
штедионица са 14,7 милиона динара или округло 15 мили- 
ф а  динара обртног капитала. Актива била#са показује' нам 
кјако еу ова сретства пласирана. Највећи износ дат je пу- 
тем меничног- кредита. Ова je позиција изнооила крајем 
1-928. године 8,7 милиона. У наредним годинама- постепено

- се Смањује саобразно принципу смањења пбсловног абима. 
У 193Ò. години менични кредити изнбее 7,5 Милиона или 
за милион две стотина хиљада ман>е но npe1 две године.

, Друга позиција су -кредити дати no текућим рачунима. Они 
су v 1929. години према 1928. порасли за 350 хиљада, али 
су у 1930. години опет смањени (за 200 хиљада динара) a

■ износе евега 5,9 милиона динара. Због немања начина си- 
' Гурног пласирања поверених сретстава (a она су за скоро 

10 пута већа од оопствених) управа банке je вишкове др- 
жала на потраживањима код новчаних завода (што je један 
врло важан П0'стулат у по-гледу ликвидитета банчиног) — 
крајем 1930. године у износу од 834 хиљада; a заједно са 
Аиро-рачуном код Поштанске штедионице и готовине у бла- 
пајни износе њезина одмах ликвидна сретства 1,26 мили-
о.на; то je више од главнице и 10 од сто страних сретстава.

Непокретности банчине исказане су крајем 1930. године 
са 65 хиљада динара.

У евоме извештају управа банчина подвлачи, да je 
почетком пословне године раокинула последњу везу са тр- 
говачким; пословима ц то н а .т а ј  Начин, што je продала 
своје учешће код Нововрбашке фабрике вештачког камена.

У рачуну губитка - и добитка видимо, да су режије 
банчине улраво минималне. У другом полугођу 1930. године 
банка је ' снизЉкг каШг&>'на- à'àjMÓBe за 1%; упркос томе чи- 
ста je добит нешто већа, што je последица ниских уцрав- 
ннх трошкопа. Банка je у ставл- да код бруто добитн o j 
710 хид>ада динара исказује чисту добит од 380 хиљада! 
Значи да чиста добит износи 55% од бруто добити, што јф 
један врло редак случај. -‘ - \ f

Нрвма "ранијим годинама чиста je добит знатно rio» 
fieftäHa, - a нарочито према 1928. годин&, кад je- изноеилЗ 
17Ò хиљада динара. . : -,

Добит je подељена на следићи начин: 260.000 динара 
дато je на име 26% дивиденде (то je укамаћење које, даје 
у нашој земљи слабо која банка) ; резервном фодну дог 
тирано je 45.000 динара, пензионо<м фонду 37 хиљада, уп- 
равном и надзорном одбору 36 хиљада, a на нов рачун лре- 
нето je 1199 динара.

У управи се налазе: г. г. Крамер Мартин, претседник
— Персес, Менш Хајнрих, управитељ директор,
Хилкене Кристиан, подуправитељ — II директор, Беш Адам,. 
Бруст Јохан, Чепчањи Стефан, Хајман Ернст, Клајн Фри- 
дрих, Куртц Фридрих, Др. Линденшмит Михаел, Морнау 
Јакоб, Михел Јакоб мл. Рајх Аурел, Сајдл Едмунд, ШмиД 
Фридрих; a у Надзорн-ом одбору: -г. г. Сауер Фридрих. 
претседник — Пресес, Анабринг јохан мл., Брајтвисер Хајн- 
рих, Клаар Паул, Тузлић Александер.

Нммка Фраижа Сшговм д. д„ - Загреб
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930, год.

Актива Пасива

Динара
Благајна 468.783” 15 
Душгаци 200.833’32 
Залихе и направе 85,828.806 98

Д и н а р а :
Дионнчка главница 40,000.000*—- 
Причуве 3,792.099'62 
Банке 35,131.651*74 
Вјеровници 3,254.404'28 
Пренос добитка из год, 1929, 18.333 69 
Добитак 1930, год, 4,301,934*12

Укупно 86,498.423*45 

Рачун губитка и добитка на
Губшгеаж

Укупно 86,498.423*45 

дан 31. децембра 1930. год.
Добитак

Динара
Трошкови производње 25,446.887*91 
Продајни трошкови и опћи 

пословни трошкови 24,977.457'95 
Отписи 2,837.919‘65 
Дотације причува 2,750.000'— 
Добитак 4,320,267*81

Динара
Пренос добитка из r, 1929. 18,333 69 
Продајни утржак 60,305.517*22 
Разни добитци 8.682*41

Укупно 60,332,533*32 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 60,332,533*32 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Fabrika ipiritusa, likera i parni mlin' 
. J. F. Všetečka a, ct u Beogradu

A k tiva
Račun izramaanfa, n a  dan 31. decembra 1930. god.

P asiva

Blagajna
Nepokretno imanje
Razne radionice
Kancelarijski nameštaj
Roba
Ugalj
Stoka
Fabrički uredjaji i mlin 
Zaprega
Nenaplaćene povuke 
Gvozdena burad 
Hartije od vrednosti 
Dužnici 
Automobil 
Rimese

Dinara
465.518-33

4,758.285-63
361.734*60
26.572-10

2,506.692-27
95.478-60

147.012-50
5,876.556-89

24.565-60
61.155-52

476.369-90
48.375*—

2,221.4434)7
43.797-30

664,259-84

Ukupno 17,777.817-75

Dinara
Akcijski kapital 4,000.000'—
Rezervni fond 442.505*07
Amortizacioni fond 820.000'-—■
Penzioni fond 271.252'54
Akcepti u opticaju 5,641.789*46
Amortizacioni zajam 875.111'—
Prelazni stanovi kao pasiva 1,803.789 51
Poverioci 3,431.562*20
Nepodignuta tantijema 19.758*60
Prenos dobitka iz 1929. g, 11,711*17 
Dobitak u 1930. god. 460.33S“20 472.049’37

Ukupno 17,777.817*75

R ash o d i
M&etia gubitka i dobitka na dan 31. d!@e. 1930. g©d.

Prihodi

Dinara Dinara
Osiguranje 120,643-56 Roba i provizija 3,644,075*46
Mesečno osoblje 1,008.536*28 Prenos dobitka iz 1929, god 11.711*17
Nadnice 684.980-50
Prevoz robe i materijala 195.179-50
Kamate 378-593-11
Stočna hrana 26.629*—
Opravke 13.972-40
Putni trošak 104.091*50
Porez 369.026*08
Opšti trošak 167.541-31
Kancelarijske potrebe 27,486*—
Porto, marke, telegraf i telefon 87.058-02
Prenos dobitka iz 1929. god. 11,711 '17
Dobitak u 1930, god, 460.338'20 472.049-37
Prema čl. 30« društ, statuta odvaja se :
10 od sto rezervnom fondu 46.033-82
5 od sto amortizacionom fondu 70.000-—
5 od sto penzionom fondu 23.016-91

15 od sto tantijeme Uprav, Odboru 48.193-12
5 od sto tantijeme Nadzor, Odboru 16.064-37

Preostatak čiste dobiti na raspoloženje
zboru akcionara i to :

Za podelu akc, u ime 6 od sto dividende 240.000 —
Prenos za 1931. god. 28.741 15

Ukupno 3,655,786-63 Ukupno 3,655.786"63

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R
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Садржај :
„La Daimatienne”, francusko društvo hidro-električnih знћеа Dalmacije — Pariz—Split
Југославенско Сименс д. д„ — Загреб 
Edison-BeM-Penkala d. d. — Zagreb 
Kruševačka okružna bauka — Kruševac 
Ставбена дружба д. д. — Љубљана

„LA DÄLMATIENNE”, FRANCUSKO DRUŠTVO HIDRO- 
ELEKTRICNIX SNAGA DALMACIJE, PARIZ—SPLIT.

U !eto 1913. godine odobrila je austrijska vlada osni
vanje akcionarskog društva „Sufid” —• Società Anonima per 
l’utilizziazione delle Forge idrauliche della Dalmatia, Trieste, 
sa glavnicom od 14 miliona kruna podeljenim u .56.000 akcija 
po 250 kruna nominale. Ovo je društvo dobilo koncesiju na 
rekama Krki i Cetinji za iskorišćavanje hidrauličnih snaga ovih 
reka. Društvo je uredilo padove, podiglo centrale u Kraljevcu 
i Manojlovcu; sem toga imalo je i fabriku karbida i cijanamida 
u Dugomratu i kod Omiša. Za vreme rata društvo je svoje se- 
dište prenelo u Beč, ali su posle sloma austro-ugarske monar
hije dotadašnji italijanski akcionari (koji u ono doba još nisu 
imali majoritet) uz pomoć italijanske vlade i mimo upravnog 
odbora u Beču sazvali skupštinu u Trstu, gde su povisili glav
nicu na 21 milion lira i istovremeno nacionalizirali preduzeće. 
Kako su se sva postrojenja i koncesije tog preduzeća nalazile 
na našoj teritoriji, mi ovu transakciju nismo mogli priznati; 
tražili smo, na osnovu međunarodnih ugovora, da se sedište 
društva prenese u našu državu. Oko toga pitanja nastao je u 
posleratnim godinama dugotrajan spor, koji je rešen tek krajem
1928. godine, na taj način, da je rimska kompanija „Terni”, u 
čijim se rukama nalazio majoritet akcija društva ,Sufid” pro
dala svoj paket francuskom društvu Société des Posphates Tu
nisiens u Parizu, što je imalo za posledicu, da su se Italiani na 
ovom preduzeću potpuno dezinteresirali.

Pomenuto francusko društvo zaključilo je u proleće
1929. godine sa našom državom jedan ugovor o preuzimanju 
„Sufida”. Osnovano je društvo „La Daimatienne”, francusko 
društvo hidro-električnih snaga Dalmacije sa sedištem u Parizu 
i Splitu, koje je preuzelo sva postrojenja „Sufida”, postalo nje
gov pravni naslednik i na koju prelaze sve „Sufidove” konce
sije u Dalmaciji.

Glavnica „La Daimatienne” iznosi 130 miliona fr. franaka 
pođeljenih na 210.000 temeljnih akcija A. i 50.000 prioritetnih 
akcija B. à fr. fr. 500.— ; sem toga postoji i 13.000 učešća na 
dobiti. Majoritet akcija novog društva je preuzelo društvo 
„Phosphates Tunisiens”. Sem toga učestvuju u osnivanju još i 
sledeće dve velike firme: Bozel-Maletra-Société anonime i 
Société des Aciéries de Firminy.

Prema ugovoru sa našom državom preuzelo je novo 
društvo sve dosadašnje koncesije „Sufida”, t. j. dobila je po
čevši 1. juna 1929. godine 50godišnje pravo na iskorišćenje 
reka Krke i Cetine. Dalje je društvo obavezano da proizvodnju 
električne energije poveća od 110 miliona kilovatsati na 500 mi
liona, a u toku 8 godina na 900 miliona kvs, ušta ima da in
vestira 450 miliona franaka. Mašine i sirovine ima prvenstveno 
da tovari na jugoslavenskim lađama, kojima ima da obavlja i 
izvoz svojih proizvoda; ona mora povećati proizvodnju kalci-

jevog karbida i cijanamida; ima da osnuje fabriku nitritile ki
seline sa  kapacitetom od 20 tona dnevne proizvodnje, fabriku 
amonijakovog fosfata i druge metalurgične i elektrotehničke 
fabrike. 20% svoje proizvodnje ima na tražnju države da proda 
po ceni od 5% nižoj od prosečne srednje berzanske cene u Pa
rizu, Londonu i Roterdamu. Dalje mora državi da otstupi do 
10% od proizvedene električne energije za državna preduzeća 
ili ona kod kojih država učestvuje sa najmanje 20% i to po 
ceni od 1.25 zl. santima za kilovatsat; ako se ova energija ima 
utrošiti za elektrifikaciju železnica ili za državnu fabriku alumi
nija, onda će se cena smanjiti na 1 zl. santim. Srezovima i op- 
štinama Dalmacije ima se ustupiti 5% hidro-električne snage 
po istim uslovima i cenama kao i državi. Društvo mora zapo
sliti isključivo domaću radnu snagu, izuzevši više tehničke či
novnike i radnike specijaliste, koji mogu biti Francuzi. Ali je 
utanačeno, da mora pet godina posle otvaranja preduzeća 2JS 
tehničkog personala biti jugoslovenski državljani. Predviđena je i 
naročita poreza koja je garantovana u minimalnom iznosu: 
za prvu godinu 150.000 fr. franaka, u drugoj 300.000, od 
7. godine pa nadalje iznosi 1 milion, a od 30. godine pa na
dalje 4,5 miliona fr. franaka. Svega preduzeće ima za vreme 
trajanja koncesije (50 godina) da plati najmanje 191.5 miliona 
franaka (400 miliona dinara) na ime poreza. Država može tri 
godine pre isteka 30 godine da odustane od ovih primanja, u 
kome slučaju ima društvo da plaća poreze saobrazno zakonu o 
neposrednim porezima. Kad istekne ugovor i u slučaju da novo 
produženje nije predviđeno, država preuzima besplatno sva po
strojenja. Društvo je oslobođeno svih carina izuzevši carine na 
ugalj, motorno i industrijsko ulje i petroleum i njegovih proiz
voda. Proizvodnja i potrošnja električne energije je oslobođena
svih poreza i taksa, a ostali proizvodi u koliko se oni prodaju
u zemlji, podležu 2% porezu na promet.

Poslovna godina traje od 1. jula svake godine, a prva
poslovna godina zaključena je na dan 30. juna 1930. godine.

„La Daimatienne” je prema sopstvenim sretstvima naše 
najveće akcionarsko inđustrisko društvo. Pored glavnice od 130 
miliona izdalo je u 1929. godini 50 miliona 6% obligacije, tako 
da sopstvena sretstva iznose 180 miliona franaka odnosno 400 
miliona dinara. Sem toga je na vanrednoj skupštini od 4. juna 
1930. godine odlučeno povišenje glavnice na ukupno 156,25 mi
liona franaka; ova će se transakcija pokazati u bilansu za 
1930/31. godinu, kao i operacija izdavanja novog obligacionog 
zajma od 50 miliona franaka; prema tome sopstvena sretstva 
prelaze 563,75 miliona dinara.

Odmah posle osnivanja društvo je otpočelo intenzivno 
da proširuje i modernizira svoja postrojenja: bilo u pogledu 
povećanja električne energije bilo u pogledu industrijske pro
izvodnje. Postojeće električne centrale znatno su proširene i 
osnovane su nove. U godišnjem izveštaju čitamo da će ti radovi
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biti završeni 1. oktobra 1931. godine, kad će električna ener
gija iznositi 500 miliona kvs, koje bi društvo prema ugovoru 
imalo da proizvodi tek 1. oktobra 1932. godine. Uprava društva 
podvlači da forsirano priprema tehničke predradove u što bo
ljem iskorišćenju vodnih snaga Krke i Cetinje, da bi što pre 
mogla postići i predviđen kapacitet od skoro iedne milijarde 
kilovatsati. Time ono će postati daleko najveće hidro-električni 
proizvođač na Balkanu, pa čak i jugoistočne Evrope. U -našoj 
državi ono postaje jedan od najvažnijih faktora industrijskog 
razviča blagodareći ogromnoj a jeftinoj električnoj snazi kojom 
raspolaže. S obzirom pak, da se samo preduzeće nalazi u prija
teljskim rukama i da raspolaže ogromnim finansiskim sretstvima 
naša država može biti vrlo zadovoljna ugovorom koji je zaklju
čila sa ovim društvom.

Sem predviđene industrijske proizvodnje ka!cijum-kar- 
bida i cijanamida i ostalih veštačkih đubriva, preduzeće je pri
stupilo proizvodnji fero-mangana, zašta postoje vrlo povoljni 
uslovi.

Račun izravnanja na dan 30, juna 1930. godine, 
u francuskim francima.

Aktiva
Nepokretnosti 147,149.063.50

Premije amortizacionog zajma 1,750.000.—
Učešća 1,953.815 —
Provizije i kaucije 4.436.60
Blagajna i novčani zavodi 15,722.127.45
Dužnici 6,024,263.92
Zalihe 20,573.421.59
Amortizacija troškova proizvodnje 284.520.36
Blokirani račun 19,672.125.—■

Pasiva
Glavnica 130,000.000.—
6% Obligationi zajam iz 1929. g. 50,000.000.—
Poverioci i tek. računi 12,681.672.22
Blokirani račun 19,672.125.—
Dobit 779.976.20
Zbir bilansa 213,133.773.42

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Opšti troškovi 5,505.459.05
Poreza prema ugovoru 150.000.—
Dobit 779.976.20

Prihodi
Prihod proizvodnje 5,467.109.62
Kamata, eskont i ažije 830.732.75
Razni prihodi 137.592.88
Zbir prihoda i rashoda 6,435.435.25
Pošto je u 1930., godini završena prva godina rada, to 

se bilansne pozicije ne mogu upoređivati sa ranijim. One su 
uprkos tome vrlo interesantne. Tako nalazimo u pasivi: glavnicu 
od 130 miliona, pošto povišenje glavnice za vreme sastava bi
lansa još nije bilo sprovedeno. Druga pozicija je obligacioni 
zajam od 6% iz 1929. godine u iznosu od 50 miliona, koji je 
bio emitovan po kursu od 96 i po od sto. Sa amortizacijom 
tog zajma otpočeće se 1. jula 1934. godine. Poverioci i razni 
tekući računi bilansirani su sa 12.68 miliona franaka. Pod pozi
cijom „Compte d’ordre”, koja ima svoju odgovarajuću protiv- 
stavku i u aktivi, nalaze se iznosi do sada upisanih udela nove 
emisije glavnice; taj se iznos penje na 19.67 miliona franaka.

Čista dobit je iskazana sa 780.000 fr. fr. To je. zapravo 
vrlo malo za jedno industrjsko preduzeće ovako širokih dičnen- 
zija, kao što je to „La Dalmatienne”,. ali za prvogodišnji. rad 
drukčije uopšte ne može ni biti. Ne bi bilo ni čudnovato, ako bi 
se iskazao čak i gubitak.

U aktivi bilansa glavna je pozicija nepokretnosti u iznosu 
od 147.15 miliona franaka, od toga otpada 141 milion na ne
pokretnosti koje su postojale pre osnivanja društva. Ovi iznosi

dakle pretstavljaju cenu po kojoj je novo društvo od „Sufida” 
prekupilo zemljišta, električne centrale, materijal, patente, zgrade 
i t. d.; ali su u taj iznos uračunati i troškovi osnivanja. Imobili- 
zacije učinjene u toku 1929/30. godine kao i povećanje centrale 
u Kraljevcu bilansirane su sa 5,8 miliona franaka. Zapravo je 
dosta neobično da se sve ove nepokretnosti, mašine i t. d. bi- 
lansira u jednoj zbirnoj poziciji; toga je svesna i uprava koja 
napominje da će u idućem godišnjem izveštaju detaljirati ovu 
poziciju. Učešća su iskazana sa 1,95 miliona franaka, a pret
stavljaju skoro isključivo učešće u akcionarskom društvu Elek
trična preduzeća u Splitu, koje opskrbljuje Split sa električnim 
osvetlenjem. Ovo učešće je prokmjiženo po nominalnom 
iznosu. Zbog toga se napominje da se nalazi u pasivi bilansa 
međ „razni poverioci” iznos od 270 hiljada franaka, koji pret
stavlja neizdate akcije električnih preduzeća. Od pozicije 
„blagajna i potraživanja kod novčanih zavoda” a koja dostiže 
15,72 miliona franaka, nalazi se svega 78.000 franaka u blagajni 
društva, dok je 15,64 miliona franaka deponovano na tekućem 
računu kod banaka. To su delimične rezerve preduzeća, kojima 
finansira tekuće poslove i podizanje novih postrojenja.

Račun mušterija i raznih dužnika iznosi 6,02 miiiona fr., 
od čega otpada na mušterije 2,5 miliona franaka. Uprava pod
vlači, da sumnjivih potraživanja nema. Zalihe su iskazane sa 
20,57 mil. franaka; u ovu rubriku se ubrajaju sirovine, polu 
fabrikati kao i sva još neprodata roba, koja se nalazi na lageru. 
Zbir bilansa iznosi krajem prve poslovne godine 213,13 miliona 
franaka odnosno 473 miliona dinara.

Bruto dobit prve poslovne godine iznosi 6.43 miliona fr. 
Od toga otpada na prihode od proizvodnje 5,46 miliona, na 
prihode od ažije, eskonta i kam ata 831 hiljada franaka, a na 
razne prihode 137 hiljada franaka. Rashodi su bili sledeći: 
Ukupni upravni troškovi iskazani su sa 5,5 miliona dinara. Na 
ime poreze našoj je državi plaćeno prema ugovoru 150.000 fr., 
a 780.000 fr. je kao što znamo postignuta čista dobit.

U upravi se nalaze g. g.: M. Vincent Andre, Pretsednik; 
Lebert Albert, Manaut Frédéric, Soubotić Nikolas, Tartaglia 
Ivo, Sté des Aciéries et Forges de Firminy, Sté Bozel Maletra, 
Sté des Phosphates Tunisiens et des Engrais Chimiques.

A u nadzornom odboru g. g.: M. J. Lenique, M. A. de 
Maud’huy. Glavni direktor je g.: M. H. Breaud.

ЈУГОСЛАВЕНСКО СИМЕНС Д, Д. — ЗАГРЕБ,*)

У порасту укупне билансе југославенског Сименс д. 
д. у Загребу настао je извесан заст.ој. Укупна сума билансе 
износила ie:

Дин. 40.856.000 
„ 46.432.000
„ 56.413.000
„ 59.381.000

у 1929. години

концем 1927.
1928. . „
1929.
1930.

Како видимо, док je пораст билансе 
износио 10 милиона динара, прошле г-одине пораст износи 
само 3 милиона динара. С обзиром на привредне прилике
— стагнација у индустријализацији земље, Стагнација у уво- 
ђењу електричног осветљења у појединим општинама, по- 
раст билансе морамо забелеЖити као ванредни доказ агил- 
ности Југославенског Сименс д. д. Прошле године, осим 
спајања електричне централе Загреба са оном Карловца во- 
дом високе напетости, већих радова на пољу електрифика- 
ције није уопште било. A Југославенско Сим£нс ;је у првом 
реду позвано да изводи овакове радове. Тек кад ми у по- 
гледу електрификације земље јаче напрбдујемо, можемо 
очекивати интензивну делатност подузећа типа и калибра 
ЈугославенСко Сименс,

*) ,3a. 1928. годину биланс je анализиран у додатку 
„Народног Благостања” од 11. јануара 1930. године, број 
2., страна 13, a за 1929. годину у броју од '20. децембра 1930, 
године, број 51., страна 237.
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У овој и идућој години no свој прилици ће доћи до 
извесног застоја у делатности Југославенског Сименса. He 
само ради пооштрене привредне кризе која делује и на ин- 
дустрије, и не само ради потребе да се општине кане свих 
већих инсталација na и у питање увађања и проширења елек- 
тричне мреже, него у првом реду ради обустава немачкиХ 
репарација. Ми смо од Немачке повлачили a конто репа- 
рација стотине милиона динара разног материјала. Од тога 
доста и електротехничко-г. Наше аутоматске телефонске 
централе набављене су на рачун репарација. Ту су поду- 
зећа која стоје иза Југословенског Сименса играла пре- 
судну улогу. Сада све те репарације у нарави престају што 
he за прво време ограничити делатност подузбћа која у Ha
rnoj држави представљају концерне који су у првом реду 
суделовали у репарационим набавкама.

Међутим ако обустава репарација у натури буде тра- 
јада дуже времена или ако буду уопште укинуте, држава 
he бити приморана да ипак врши извесне набавке и уз на- 
плату протувредности. У том моменту, с обзиром на ца- 
рину, постоји могућност да поједина подузећа која су у 
већој мери суделовала код наших набавки пређу на дело- 
мичну фабрикацију дотичних артикала у самој земљи. To 
вреди у првом реду за југословенски Сименс, који je код 
нас највећи добављач електротехничких артикала и који у 
Черномерцу крај Загреба има своје радионице у којима за 
сада врши монтажу a коју лако може проширити и на фа- 
брикацију. Бар извесних артикала.

Билансе за 4 последње године овако изгледају:
Актива 1927. г. 1928. г . 1929. г. 1930. г.

у хвдвадама динара
Благајна 167 70 94 85
Менице 1.466 2.331 253 1.149
Ефекти 5Q5 ■ 172 341 404
Дужници 26.580 28.023 31.325 32.831
Роба 10.903 13.769 22.239 22.618
Зграде и стројеви 1.360 1.322 1.161 1.171
Инвентар 943 732 873 994

Пасива
Главнида 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерва 35 35 35 35
Повериоци 39.268 44.842 54.810 57.762
Добитак 22 45 67 83
Укупна биланса 40.826 46.423 56.413 59.381

Код активе пропорционално највећи пораст бележе Me
mme. Од 250 хиљада концем 1929. године на милион стопе- 
десет хиљада концем 1930. године. Међутим концем 1298. 
године менице су износиле 2,6 милиона динара. ГТогорша- 
вање привредних прилика приморало je и Југословенски Си- 
mv.c да већу пажњу посвети меници у својим пословним 
трансакцијама.

Дужници су порасли за 1.5 милиона динара. Водећи 
рачуна и о меницама потраживања су порасла за 2.5 мили- 
она динара. Слабије привредне прилике приморавају, само 
да се дође до посла, давање већих кредита дотично на дужи 
рок. За развитак електротехничке индустрије у нашој зе- 
мљи готово je примариа питаше да ли je дотично поду- 
зеће у стању да своје радове врши на дужи кредит односиа 
да на кредит даје сеају робу. Код лиферација, уколико цене 
знатно не варирају, одлучује она псшуда која у погледу 
кредитирања даје дово.љие коидиције. Код кас данас могу 
радити само она електротехничка подузећа која су у стању 
да кредитирају своје комитенте.

Залвдса робе по.расла je само за неколико стотина хи- 
љада динара. Инвестиције које су до сада сваке године 
исказане са све то мањим износом •— већ ради отписа, про- 
шле године бележе лораст од 12 хиљада. Наравно t q  je 
незнатан износ да би заслужио већу пажњу. И код инвен- 
тапа бележимо пораст. Овде већ за преко 100 хиљада динара.

У пасиви показују повериоци пораст за 3 милиона ди-

нара колики je и пораст појединих позиција активе. У би- 
ланси за 1930. годину нису изказани поједини повериоци 
како je то био случај за 1929. годину. Међутим je сигурно 
да у том погледу нису настале никакве битне промене. To 
су готово искључиво потраживања лифераната, у првоА 
реду концерна на који се југославенско Сименс ослања, до- 
тично предузеће чији je он експонент у Југославији. Главно 
je да међу повериоцима нема новчаних завода. Према томе 
нема ни издатака на каматима. Кад би од 57 милиона, ко- 
лико изноее повериоци, један знатнији .део отпао на потра- 
живања новчаних завода, сав профит отишао би у камате. 
С обзиром да нема обавезе према банкама главница од 1.5 
милиона динара потп-уно je довољна, макар збир билансе 
износио -скоро 60 милиона динара. Главно je да су инвести^ 
ције покривене властитим средствима. Повишење главнице 
може уследити тек онда~‘ кад се буде приступило фабри- 
кацији у земљи у већем обиму и кад буду потребне веће ин- 
вестиције.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику.
Приходи 1927. N3 00 г. 1929. г. 1930..

у хиљадама динара
Бруто приходи 10.627 12.069 13.775 15.894

Расходи
Пословни трошкови 8.816 10.821 12.475 14.292
Порези 1.316 751 811 1.066
Отписи 489 474 466 519

Бруто приходи порасли су за преко 2 милнона ди- 
нара. За исти износ и пословни трошкови, дотично порези.. 
Чисти добитак износи 83 хиљаде динара или више него ма 
које друге године. Taj добитак омогућио би дивиденду од 
5%. Међутим подузећима типа Југославенски Сименс није 
до дивиденде, колико до пласирања продуката своје матице,. 
односно концерна.

EDISON-BELL-PENKALA d. d. — ZAGREB.*)

Edison-Bell-Penkala d. d. u Zagrebu nalazi se još u raz
vitku. Poduzeća za specijalne struke kao što su gramofoni i gra
mofonske ploče, moraju postojati nekoliko godina dok uzmognu 
raditi sa uspehom. Potrebne su znatne investicije, potrebna je 
velika i sistematska reklama. Uspeh redovito dolazi nešto doe- 
nije, ali je onda trajan. Izgradnja prodajne organizacije traži 
duže vremena. Ali onda sve ide kao po nekom stroju.

Konsum gramofona a naročito gramofonskih ploča kod 
nas je u znatnom porastu. 1 da nije privredne krize konsum bi 
bio toliki da bi već sada poduzeća dotične struke radila sa od
ličnim poslovnim uspehom. Ovako se mora mnogo davati na. 
otplatu. A ta  je poslovna grana kod nas skopčana sa znatnim 
rizikom. Koliko je privrednika kod nas stradalo samo radi toga 
što su preveliku pažnju posvetili poslu na otplatu dotično što 
nisu proveli strogu selekciju svojih mušterija. Gramofonska 
poduzeća forsiraju prodaju gramofonskih aparata pa i na ot
platu znajući da će time da poraste i potražnja za pločama. A 
izgleda da je profit kod ploča, s obzirom da se ta  danas već 
skoro radi o produkciji u masama mnogo već» nego kod apa
rata. Edison-Bell-Penkala jedino je poduzeće gramofonske 
struke kod nas koje se bavi u samoj zemlji Izradnjom aparata 
kao i ploča. Kako je u poslednje vreme na gramofonske aparate 
i gramofonske ploče zavedena osetfjiva uvozna carina, to 
su perspektive za preduzeća koja se bave u prvom redu 
produkcijom u zemlji, postale mnogo bolje. Carinska zaštita po 
aparatu iznosi i po nekoliko stotina dinara. A za pojedine ploče 
prelazi deset dinara. To je znatna diferencija prema poduzećima 
koja svoje aparate i ploče moraju da povlače sa strane. Uvo
đenje carine ma gramofone ima i tu  pasfedieu đa se sada po
svećuje veća pažnja domaćem repertoare i domaćim umetni-

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja" od 20. decembra 1930:, br. 51., str. 237.
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cima. Mi već imamo i prvu našu operetu snimljenu na nekoliko 
gramofonskih ploča. A vremenom će slediti i druga dela. Pred
nost onog poduzeća koje svoje aparate i svoje ploče izrađuje u 
zemlji i po tome ne, plača carine tolika je i toliko se, oseća, da 
će vremenom prisiliti i druga poduzeća gramofonske struke 
koja se u većoj meri interesiraju za naše tržište da u samoj 
zemlji pristupe fabrikaciji. Onda će međusobna konkurencija 
ravnih faktora u mnogome doprineti izboru repertoara dotično 
umetnika koji ga izvađaju kao i samoj tehničkoj izvedbi. Malo 
koja grana industrijske: ;delatnosti: pokazala je u poslednje vreme 
toliki tehnički napredak kao gramofonska. Međusobna konku
rencija velikih koncerna doprineće da ćemo i mi na našem na
cionalnom repertoaru osetiti taj tehnički napredak.

Bilansa Edison-BelljPenkale za 4 poslednje godine ovako 
izgleda:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 
u hiljadama dinara

1930.

Blagajna 69 193 165 258
Menice 167 1.275 667 —

Koba 2.694 5.052 11.343 12.469
Materijal 835 2.164 3.273 4.050
Mašine 660 1.808 2.784 3.003
Matrice 282 928 2.990 4.286
Inventar 277 379 553 718
Osnivački troškovi 749 562 374 187
Dužnici 3.010 888 9.932 8.381

Pasiva
Glavnica 150 2.000 2.000 2.000
Poverioci 8.353 9.601 29.759 35.576
Tranzitorne stavke 59 42 43 73
Reeskont 167 685 208 350
Dobitak 16 36 80 —

Ukupna bilansa 8.747 12.366 32.092 38.060
Znatan porast ukupne bilanse koncem 1928. godine na i 

1929. godinu opaža se i za prošlu godinu iako u manjem tempu. 
Porast iznaša 6 miliona dinara. Sa ukupnom bilansom od skoro 
40 miliona dinara Edison-Bell-Penkala spada u red naših većih 
industrijskih poduzeća. Mi imamo relativno malen broj poduzeća 
akcionarskog tipa koji izbacuju ukupnu bilansu od skoro 40 
miliona dinara, kao što je to slučaj kod Edison-Bell-Penkala. 
Finansiranje jednog takvog poduzeća već je jedna ozbiljnija 
stvar.

Gotovo sve pozicije aktive beleže porast prema bilansi 
1929. godine. Mašine su porasle samo za nešto preko 200 hi
ljada dinara. Matrice, koje služe za izradu ploča za preko mi
lion dinara. Investicije u matrice isplaćuju se sukcesivno već 
prema kasnijoj fabrikaciji ploča. I materijal beleži porast od 
skoro milion dinara. Gotova roba naprotiv preko milion dinara.
1 posle uvođenja carine Edison-Bell-Penkala ostao je kod starih 
cena kako za gramofone tako i za ploče. Poduzeća koja uvoze 
aparate i ploče odmah su pristupila povišenju cena, makar imala 
i znatna skladišta iz doba kad carina nije postojala. Time, što 
je disparitet između cena Edison-Bell-Penkala i poduzeća koja 
uvoze aparate i ploče postao veći, izgledi za Edison-Bell-Pen- 
kala, za plasiranje svojih produkata mnogo su povoljniji. Edison- 
Bell-Penkala pristupio je povišenju cene ploča za 4 dinara tek 
pošto je Savska banovina uvela trošarinu na fabrikaciju gramo
fonskih ploča.

Dužnici su opali za 1.5 miliona dinara. To je jedna po
voljna konstatacija. Makar da se forsira produkcija i plasiranje 
robe, dužnici su manji. Znači da je inkaso ipak povoljan.

Osnivački troškovi reducirani su na 187 hiljada dinara. 
Toliko je iznosio poslednjih godina otpis. Po tome možemo ra
čunati da će ta  pozicija nestati koncem ove godine.

U pasivi porasli su jedino poverioci. Od 29.8 miliona na 
35.6 miliona dinara. Svi porasti na aktivnoj strani bilanse bili 
su izvršeni tuđim sredstvima. Nerazmer između vlastitih i po
verenih sredstava, između investicija i vlastitog kapitala dosta

je nepovoljan. Biće potrebno, da se prvom zgodnom prilikom 
pristupi znatnom povišenju glavnice i time uspostaviti bolji 
odnos između jednih i drugih pozicija. Ukoliko naravno sva po
trebna sredstva ne stavlja na raspoloženje engleska centrala:.

Poslovni uspeh za prošlu godinu iznosio je tek par sto
tina dinara. Na veće poslovne uspehe trebaće čekati dok se po
slovna i tehnička organizacija potpuno dovrši i dok izmenjene 
privredne prilike ne budu u znatnoj meri doprinele porastu kon- 
suma aparata kao i ploča.

KRUŠEVAČKA OKRUŽNA BANKA — KRUŠEVAC

Kruševačka okružna banka osnovana je 1912. godine sa 
glavnicom od 500.000 „dinara. Brzo posle rata povišena je na 
milion dinara a u julu 1922. godine na dva miliona, koliko i 
danas iznosi. Glavnica je podeljena na 20.000 akcija à 100 di
nara nominale.

Naše provincijske banke kao i one naših većih varoši u 
sve težoj meri osećaju privrednu depresiju. Ni Kruševac ni nje
gova okolina nisu pošteđena. Seljak kao i zanatlija pate od nje 
i to u još težoj meri no industrija ili varoško stanovništvo. Kod 
ovih poslednjih su prihodi ostali manje više nepromenjeni dok 
su prihodi naših seljaka poslednjih godina stalno u opadanju. 
Kupovna snaga našeg poljoprivrednika neprekidno se smanjuje. 
Konjuktura je u zastoju a isto tako i privatno privredna inici
jativa. Potpuno razumljivo je da taj zastoj osećaju pre svega 
i banke, u prvom redu provincijske. One su tako reći na izvoru, 
na mrtvoj straži. Prelistavajući godišnji izveštaj Kruševačke 
okružne banke za poslednje dve godine našli smo tipičnu ana
lizu pogoršanja privredne situacije. Za rad u 1929. godini 
banka napominje da je kao posledica ekonomske krize bilo 
obavljeno relativno malo novih poslova, ali da su se održali 
stari. U 1930. godini kaže se da se je ekonomska kriza još jače 
osećala no ranije zbog čega je i tražnja za kreditom znatno bila 
reducirana. U koliko se u prošloj godini jače osećao priliv go
tovine, objašnjava banka malim brojem poslova, usled opšte 
privredne stagnacije a drugo, što je privrednik zahvaljujući malo 
rodnijoj prošloj godini u okolini Kruševca novčano nešto bolje 
prošao i odužio deo svojih dugovanja. U tome pogledu skoro 
bismo mogli reći, da je Kruševac jedan interesantan izuzetak.

Kruševačka okružna banka deli sudbinu svih srbijanskih 
banaka osnovanih kratko pred Turski rat. Skoro čitavih 10 
godina ona svoje poslovanje nije mogla normalno da razgrana. 
A to je bilo za njezin razvoj od velike štete. Tek nekako u 1922. 
godini možemo da govorimo o normalizaciji bankarskih poslova;

! drugim recima to znači, da je Kruševačka okružna banka po- 
i stojala već 10 godina a da nije mogla normalno da radi.

Ali se u posleratnim godinama, a naročito poslednjih pet 
godina volumen njezinih poslova brzo proširuje. Uprkos rela
tivno male glavnice od 2 miliona dinara postaje ona u vrlo
kratko vreme jedna od naših važnijih provincijskih novčanih
ustanova. To nam pokazuje već i zbir njezine bilanse: krajem 
1927. godine iznosio je svega nešto preko 20 miliona dinara a
krajem 1930. godine veći je za preko polovinu, za 11 miliona
dinara, a iznosi svega 31 milion. To ukazuje na vrlo lep i sna
žan polet.

Da bimo ovaj polet i u ciframa dokazali, sastavili smo u 
sledećoj tablici upoređenje glavnih bilansnih pozicija za po
slednje četiri godine; do bi jamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

942 414
10.976 9.021
5.273 7.630

636 510
88 88

543 1.030

Aktiva 1927.

Blagajna 373 1.274
Menice 10.067 11.335
Tekući računi 2.222 2.287
Zajmovi na zalog. hart, od vred. 485 681
Vrednost rezervnog fonda 51 51
Hartije od vrednosti 537 543
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Nepokretnosti 300 290 265 633
Nameštaj 60 68 60 60
Kaucije, ostave i t. d. 6.321 10.345 12.550 11.584

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 1.710 1.897 2.090 2.186
Ulozi na štednju 9.011 M.859 12.624 14.768
Tekući računi — — 33 27
Poštanska štedionica 454 385 — —
Državna hipotekama banka 39 32 — —
Dobit za podelu 200 200 300 200
Zbir aktive i pasive 20.418 26.874 31.335 30.972

Račun gubitka i dobitka.
Prihodi

Kamati i provizije 931 932 931 1.049
Porezi i prirezi 597 236 246 289
Troškovi 277 788 558 498
Otpisi 12 33 39 40
Dotacije 32 185 190 88
Dobit 215 309 423 274

Prihodi
Kamate i provizije 1.929 2.218 2.278 2.073
Drugi prihodi 134 265 109 166
Zbir rashoda i prihoda 2.064 2.484 2.388 2.240
Dividenda 10% 10% 15% 10%

Kao što rekosmo glavnica iznosi sada 2 miliona dinara. 
Međutim banka ima vrlo snažne rezerve, koje krajem 1930. iz
nose skoro 2,1 milion dinara. Znači, da su rezerve za 105% 
veće od glavnice. Krajem 1927. godine, dakle pre tri godine, iz
nosili su fondovi još 1.65 miliona — znači, da su za poslednje 
tri godine porasli za 450 hiljada dinara. Od tih fondova otpada 
na redovni rezervni fond 827 hiljada, na fond za podizanje ban
čine zgrade 670 hiljada, za povećanje društvene glanice 500 
hiljada, a na fond za sumnjiva potraživanja i kursnu razliku 
90 hiljada dinara, ukupno dakle 2,087.700 dinara. Penzioni fond 
bančinih činovnika izkazan je sa 98.000 dinara. Prema tome iz
nose sopstvena sretstva bančina ukupno 4.18 miliona dinara. 1

Glavni izvor tuđih sretstava su ulozi na štednju. Kra
jem 1930. godine dostigli su rekordnu visinu od 14,77 miliona 
dinara. Krajem 1927. godine iznose 9,8 miliona; ovo nam upo- 
ređenje pokazuje, da su ulozi porasli za poslednje tri godine 
za skoro pet miliona dinara odnosno za jednu trećinu. To je za 
banku vrlo povoljna pojava, jer dokazuje, koliko poverenja 
uživa. Ulozi su porasli uprkos privredne depresije; to ne mogu 
biti iznosi formirani isključivo putem pojačane štednje. Smatramo 
da se razlog tog priliva ima pripisati tome, da je došlo do podi
zanja uloga kod drugih banaka, i da su se plasirali u Kruše- 
vačkoj okružnoj banci.

Drugi izvor tuđih sretstava su tekući računi. Oni su po
slednje dve godine upravo minimalni. U koliko su u 1927. i 1928. 
godini bili veći, to je došlo zbog toga, što je u tim godinama 
Kruševačka okružna banka bila povukla kredite kod Državne hi
potekarne banke i Poštanske štedionice u Beogradu, kojih po
slednje dve godine više nema. Ukupni obrtni kapital Kruševačke 
okružne banke iznosi krajem 1930. godine 20 miliona dinara.

Podeljen je na sledeći način: Na menične kredite dato 
je krajem 1930. godine 9.02 miliona. Ovaj je iznos najmanji za 
poslednje četiri godine, znači, da banka ove poslove rigorozno 
smanjuje; prema 1927. godini manji su za 1 milion dinara a 
prema 1928. godini -manji je za 2,3 miliona dinara. Zajmovi po 
tekućim računima poslednje dve godine znatno su porasli. Dok 
su u 1927. i 1928. godini ostali skoro nepromenjeni sa 2,2 mi
liona,: u 1929. godini porasli su na 5,3 miliona a u 1930. godini 
na 7,6 miliona dinara. Kod zajmova na zaloge hartija od vred
nosti nema naročitih varijacija.. Krajem 1930. godine smanjene 
su prema 1928. i 1929., a iznose 510 hiljada dinara. Ti su zaj
movi dati pre svega na državne hartije od vrednosti a naročito 
na 2.5% rentu Ratne štete. Simptomatičan je porast sopstvenih

hartija od vrednosti; one su do 1930. godine skoro neprome- 
njeno iskazane sa 543 hiljade dinara. U 1930. godini njihov je 
iznos dupliran i zajedno sa hartijama od vrednosti, koje pred
stavljaju vrednost bančinih fondova, dostižu 1,1 milion dinara.
I u nepokretnosti je 1930. godine Kruševačka okružna banka 
plasirala veći iznos no ranije, dok je iskazana vrednost bančinih 
nepokretnosti do kraja 1929. godine varirala oko 300 hiljada 
ona je u 1930. godini povećana na 633 hiljade dinara, kupovinom 
novih objekata.

Ako bacimo pogled na račun gubitka i dobitka, onda vi
dimo da je u poslednjoj godini uprkos povećanom volumenu 
poslova bruto dobit manja od onih posleđnjih dve godina. Upra
va bančina objašnjava tu činjenicu time da je tražnja za kre
ditima bila manja i da su državne i samoupravne dažbine, po
reze i kuluci nesrazmerno veliki, zbog čega su jako uticali na 
čistu zaradu. Podbacili su i prihodi od kam ata kao i oni od pro
vizija. Ukupno, oni su prema prošloj godini za preko 200 hiljada 
dinara manji, dok su razni prihodi manji no u 1927. i 1928. 
godini, ali ipak veći od onih u 1930. godini. U rashodima ban- 
činim vidimo da su kamate koje su sve do 1927. godine bile 
nepromenjene sa 930. hiljada dinara u ovoj godini prešle 1,05 
miliona. Poreza je međutim veća od ranijih godina. Naročito 
vredi podvući da su troškovi bančim znatno smanjeni. Oni se 
posleđnjih godina neprekidno reduciraju; prema 1928. godini 
manji su za skoro 300 hiljada dinara a prema prošloj godini 
za 60 hiljada dinara. Oni iznose nešto manje od 500 hiljada a to 
kod zbira bilansa u visini od 31 miliona zbilja nije mnogo. Do
tacije su ove godine za nešto preko polovinu manje od pro
šlogodišnjih, a iznose 90 hiljada dinara. Kao saldo svih tih pozi
cija rezultira čista dobit od 274 hiljade dinara; od toga otpada 
74 hiljade kao tantijema bančinim časnicima a 200 hiljada pode
ljeno je akcionarima na ime 10% dividende.

Dividendna politika Kruševačke okružne banke vrlo je in- 
tresantna: 1927. i 1928. godine plaćena je dividenda od 10%. 
U 1929. godini kad su mahom sve banke dividendu snizile, ona 
pak ju je povećala na 15%, što je u našem novčarstvu vrlo re
dak slučaj. U 1930. godini dividenda iznosi opet 10%.

U upravi se nalaze g. g.: Pretsednik: Dim M. Protić; 
potpretsednik: Milivoj M- Miljković; članovi: Ljubisav Mišić,
Mirko V. Kovačević, Dragić Mićić, Bogdan Cvetković, Jovan 
P. Tica; a u Nadzornom odboru: pretsednik: Obren A. Babić,

' Milovan Moravac, Dušan Milošević.

СТАВБЕНА ДРУЖБА Д. Д. — ЉУБЉАНА.*)

У саставу билансе Ставбене дружбе д. д. у Љубљани 
за 1930. годину, дошло je до битне промене. И то на боље. 
Дужници и повериоци исказани су сваки засебно a не као 
раније у једној цифри као „салдо конто-корента” . Тиме се 
добива сасвим друга слика о стању и развитку подузећа. 
С обзиром на прилике које преживљујемо, апсолутно je по- 
требно, да се тачно зна колико износе дужници a колико 
повериоци појединог подузећа. Унашањем у билансу само 
салда између потраживања и дуговања добија се веома че- 
сто сасвим погрешна слика. Није свеједно да ли једно по- 
дузеће изказује дужнике са 30 милиона динара a повериоце 
са 40 или ако исказује салдо са 10 милиона динара. Јер 
салдо од 10 милиона добивамо и ако дужници износе само 
10 милиона a повериоци 20 милиона. За просуђивање једне 
билансе апсолутно je потребно, да се тачно зна колико из- 
носе дужници. Дужнике морамо наиме увек третирати са 
извесном резервом, пошто се никада не зна колико je од 
њих постало дубиозно. Управо с обзиром на ризико који je 
скопчан са дужницима, апсолутно je потребно да се зна 
њихов тачин износ. A исто тако апсолутно je потребно да се 
за просуђивање просперитета подузећа тачно знају властита

*) За 1929. год. биланС je анализиран у додатку „На-
родног Благостања” у бр. 44 од 1. новембра 1930. год.,
стр. 193. .
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и поверена средства. A то je све могуће једиио ако се тачно 
види колико износе повериоци a колико дужници.

Гледе пословања у прошлој години стоји у извештају 
да je оделење градње, ма да je грађевинска делатност била 
интензивна, слабије пословало. Kao узрок се наводи, да je 
оштра конкуренција тражшга, да се поступа ванредно опре- 
зно a друго да je селидба подузећа у нове просторије у ин- 
дустријском подручју Љубљане ометала интензивнији рад 
на другим пољима,

Напротив боље су радили циглана, каменолом као 
и творница креча. Пилана напротив ради селидбе добар део 
године није била у погону. Трговина у грађевном матери- 
јалу развијала се je доста повољно. У новим просторијама 
смештено je грађевно и тесарско оделење и складиште као 
и електрична пилана.

Ставбена дружба налазила се je у концерну Кредит- 
аншталта дотично његове афилијације, Кредитног завода. 
Национализцијом Кредитног завода извршена je и национа- 
лизација Ставбене дружбе.

Наравно, пошто je биланса темељно прочишћена, би- 
ланса за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 
у хиљадама динара

1930. г.

Некретнине 2.558 2.074 1.231 2.537
Инвентар 7.511 6.981 6.878 6.998
Недовршене градње 34.988 41.271 41.122 37.765
Залихе 4.212 1.438 852 885
Благајна 159 75 159 155
Менице 1.206 ------- ------■ ------
Дужници ------ ------ 27.116
Ефекти 2.081 159 625 754
Г убитак 362 372 362 293

Пасива
Дионичка главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерве 1.006 1.006 1.006 1.006
Менице 3.250 3.000 2.500 ------
Салдо конто-корента 47.335 46.867 46.225 74.800
Укупна биланса 53.092 52.374 51.232 76.507

Пораст билансе од 51 милиона концем 1929. године 
на 76.5 милиона концем 1930. г. привидан je. To je у вези 
са променом у начину билансирања. Чим су дужници и по- 
вериоци посебно исказани a не пер салдо, расте биланса за 
износ за који се дужници и повериоци компензирају.

Непокретности су порасле за 1.3 милиона на дво- 
струко. To je у вези са преселењем у нове просторије и 
извођењем одговарајућих нових инвестиција. Недовршене 
радње су пале за 3.5 милиона динара. To je у вези са сма- 
њеним радовима код градња као што je и наглашено у из- 
вештају.

Дужници су исказани са 27 милиона. Упоређење са 
ранијим годинама не може се вршити, јер je начин билан- 
сирања други. Што на недовршеним радњама што на дуж- 
ницима лодузеће потражује око 65 милиона динара. To je 
свакако превише за подузеће које располаже са главницом 
од само 1.5 милион динара и укупним властитим сретствима 
од свега 2.5 милиона. Ако код позиције „недовршене радње” 
дотично „дужници” отпадне и 5% потраживање, то износи 
више него властита средства. A у данашње време колика би 
подузећа била срећна кад би од својих потраживања могла 
инкасирати 95%. Уз отпис од 5% сва подузећа редисконти- 
рала би ова своја потраживања. Можда и заједно са новча- 
ним заводима. Повериоци износе 74 милиона динара. Разлика 
између властитих и туђих средстава толики je да одмах 
пада у очи. С обзиром на велика потраживања a мала вла- 
стита средства, питање je колико су ликвидна и сигурна и 
потрживања новчаног завода који подузеће финансира, по- 
што могу код овакових подузећа настати губитци који могу 
ићи и на десетке милиона динара. Te губитке мора сносити 
наравно новчани завод. Али у овоме случају не смемо пу- 
стити из вида, да je Ставбена дружба врло уско повезана 
са Кредитним заводом, што има за последицу да joj ова веза 
омогућава да улази у радове a no томе и ангажмане који 
прелазе капацитет дотично њихову финансијску базу.

Прошле године получен je чисти добитак од 68 хи- 
љада динара. Taj je употребљен за отпис једног дела гу- 
битка из ранијих година. Получени чисти добитак након не- 
колико година које су свршиле губитком, даје право на оп- 
тимистичка очекивања за будући развој.
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Додатак „Народновд Благостању'

БРОЈ 39 БЕОГРАД, 26. СЕПТЕМБАР 1931.
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ГОДИНА Ш

Садржај :
Индустрија аеропланских мотора a д. — Раковица 
Фабрика целулозе a. д. —  Дрвар 
Užička trgovačka banka — Užice
„Elin” jugoslovensko društvo za električnu industriju d. d. —  Zagreb
„Мез” југсславенско д. д. за произвсдњу свиле зз шивзње и везење — Загреб

ИНДУСТРИЈА АЕРОПЛАНСКИХ МОТОРА A. Д. — 
РАКОВИЦА.

Последњих десет година je индустрија авиона постигла 
огроман развој; прво у интересу народне одбране — јер ,је 
авион постао једно од најстрашнијих ратних оруђа, a при 
томе релативно врло јефтино — a друго због огромног 
повећања приватне авијације, нарочито у погледу вазду- 
шног саобраћаја. Данас je аероплан постао саобраћајно 
сретство којим се служи све више путника и све већа 
фреквенција показује да већ данас веома успешно 
конкурише железници, аутомобклу и паробродима. Велики 
акциони радиус, огромна брзина и релативно ниски тро- 
шкови инвестиција и саобраћаја учинили су своје. При томе 
пак треба напоменути још и то, да се ова грана саобраћаја 
стално и врло интензивно усавршује.

Полет индустрије авиона много je био интензивнији и 
бржи н. пр. од аутомобилске индустрије — што има пре 
свега да се припише улози и употреби аероплана као ратно 
оруђе. Ми у нашој држави још немамо фабрика аутомобила
— али имамо већ више година неколико фабрика аероплана
— које су, у колико je нама познато — врло добро запо- 
слене. Код индустрије авиона наилазимо на стриктну поделу 
рада. Док један тип фабрика израђује само авионе, други 
се бави производњом мотора, којима снабдева фабрике ави- 
сна. Једно и друго je прецизна механика — али je произ- 
водња мотора свакако још много деликатнија. Мотор je 
срце авиона и од његови конструкције, материјала, прециз- 
ности функционисања и исправности зависе животи оних 
који му се пов.еравају. To je питање код авионских мотора 
најделикатније и од пресудног карактера — no својим по- 
следицал'1а много важније но код ма кога другог саобраћај- 
ног сретства.

Раније наше су фабрике авиона повлачиле аероплан- 
ске моторе из иностранства — готове, или само поједине 
делове те их код нас монтирали. Али će врло брзо указала 
потреба, да имамо у земљи и сопствену индустрију мотора
— већ из разлога и потреба народне одбране. Фабрика ави- 
она и фабрика авионских мотора су комплементарне — је- 
дна без друге не могу имати потребно значење. Да бисмо 
се у томе погледу могли еманципирати од иностранства, и 
могли осигурати нашим фабрикама аероплана довољан број 
мотора и несметан рад, основали смо 1928. године и код 
нас нашу прву фабрику аеропланских мотора, са седиштем 
и постројењима у Раковици.

Производња мотора je, као што je познато, прецизна 
механика —  a нарочито она авионских мотора. Оваква про- 
изводња имплицира велике капитале и огромна финансиска 
сретства.

Индустрија аеропланских мотора a. д. у Раковицж 
основана je у 1927. години, a почетком 1928. године фабрика' 
je отпочела са радом. Оваква производња тражи извесну 
традицију и искуство, што ми из разумљивих разлога нисмО’ 
могли имати. Због тога су се оснивачи фабрике аероплан- 
ских мотора одлучили, да на производњи и техничком раду 
заинтересују Французе. Откупљени су извесни француски 
патенти, a од фабрика учествује чувено француско преду- 
,зеће Гном, чији су специјалитет мотори типа „Јупитер” 
који се и код нас производе.

Раковичка фабрика запослује данас око 180 радника- 
специјалиста, a располаже сопственом моторном снагом од 
преко 800 коњских снага.

С обзиром на финансијско стање предузећа, даје нам 
упоређење главних билансних позиција за последње три го- 
дине врло интересантне податке. Слика коју добијамо je 
следећа:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. r.

у хиљадама ,динара
Благајна 44 82 55-
Банке ------ 1.237
Непокретиости 13.126 13.745 13.780
Фабричне машине 11.665 15.197 15.746
Инсталације 2.849 4.474 4.543
Инвентар 834 1.164 1.191
Харткје од вредности 560 1.526 2.041
Роба 10.777 32.825 21.915
Дужници ------ ------ 20.592
Трошкови оснивања 1.450 ----- -

Пасива
Главница 15.000 15.000 15.000
Резервни фонд ------ 11 125
Сопствене менице 554 15.169 ------
Повериоци 25.730 36.324 52.097
Фондови за амортизацију ------ 1.405 12.319
Чиста добит 23 1.106 1.561
Збир билансе 41.308 69.016 81.104
Гаранције и кауције 12.882 26.692 42.836

Рачун губитка и добитка
Расходи

Трошкови 1.097 7.402 19.077
Добит 23 1.106 1.561
Приходи бруто 1.121 8.50S 20.63S
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Главница индустрије аеропланских мотора у Рако- 
вици износи 15 милиона динара, подељена на 3 хиљаде ко- 
мада акција од no 5.000 динара номинале. Овако висока но- 
минала акција показује, да се оне налазе у чврстим рукама 
и да оснивачи сами нису желели, да у главници учествује 
ишри круг капиталиста. To je код оваквих фабрика веома 
разумљиво и потребно. У првој години, 1928. нема ’joui ре- 
зерва. У другој години рада je редовни резервни фонд доти- 
ран ca 11 хиљада, a у трећој са 125 хиљада динара. У коли- 
кој мери се повећала производља односно волумен рада, 
најлепше показује збир билансе у појединим годинама; a 
при томе треба имати у виду, да су то тек прве године 
рада, и да je фабрика још далеко од тога, да потпуно иско-> 
ришћује капацитет својих постројења. Прва пословна го- 
дина завршава са билансом од 41.3 милиона; друга година 
•са 69 милиона, a трећа 1930. година већ са 81.1 милион. При 
томе су из биланса издвојене позиције гаранција и кауција. 
С њима заједно, билансна сума износила би крајем 1930. 
лодине 124 милиона — a то je за наше прилике врло много. 
Наша раковичка фабрика мотора припада реду највећих ин- 
дустријских предузећа у нашој држави.

У 1928. и 1929. години она je страна сретства искази- 
■вала одвојено — засебно сопствене менице и засебно по-> 
вериоце no текућим рачунима; у 1930. години обе су пози- 
ције здружене у једној збирној позицији, која износи 52.1 
милион динара. Сматрамо, да се ова позиција састоји из три 
ш вора: прво се налазе овде сретства, која je предузеће по- 
вукло на основу сопствених меница; друго, овде су износи 
које je кредитирало француско предузеће, које учествује 
као оснивач, за, повучену робу, сировине и евентуално Ma
m m e. Трећи део ових сретстава претстављају аванси Мини- 
старстЕа војног ^односно фабрика аероплана, које су искљу- 
чиве муштерије фабрике мотора.

У другој пословној години већ се приступило амор- 
•тизацији инвестиција и машина. Фондови за амортизацију 
исказани су у 1929. години са 1.4 милиона, док су у наред- 
ној години знатно повећани, на 12.32 милиоиа динара. У 
<овој грани производње су велика и ригорозиа отписивања 
иеопходно потребна, нарочито у првим годинама рада.

Инвестиције износе крајем 1930. године 35.3 милиона 
динара, a према 1928. години повећане су за 6,78 милиона. 
Подељене су на следеће Јјозиције: непокретности су билан- 
сиране са 13.78 милиона, фабричне машине са 15.75 мили* 
•ена, инсталације са 4.54 милиона a инвентар са 1.2 милиона 
динара. Ako од ових инвестиција одбијемо амортизадионе 
фондове, онда износи њихова билансна вредност 39.78 ми- 
лиона динара односно 2 и no пута више од главнице. Али 
при томе не смемо испустити из вида, да су те инвестиције 
учињене кредитима, које je дао заинтересовани француски 

. оснивач — и да нису учињене из кредита повученим на 
краће рокове. Позиција хартија од вредАости повећана jè 
послед?ве године за 500 хиљада на преко 2 милиона динара.

Интересантна je позиција робе. To су сировине, лолу- 
фабрикати и мотори, који се налазе у раду крајем године. 
У 1929. години ова je позиција порасла на троструки износ 
од 1928. године, на 32.8 милиона динара; у 1930. години 
.мања je за 10 милиона и износи 21.9 милиона динара.

Међутим, у ранијим годинама нису исказани дуж- 
ници, који достижу крајем 1930. године читавих 20.59 ми- 
лиона динара. Фабрика аеропланских мотора има само две 
муштерије: приватне фабрике аероплана, пре свега „Ика- 
рус” са којом стоји у уској пословиој вези и персоналној 
унији управних одбора, a друго Министарство војно —- 
због чега се ова позиција може сматрати као потпуно сигур- 
ном и само пролазном.

Из рачуна губитка и добитка видимо, да су трошкови 
фабричног рада знатно повећани, одговарајуће повећаним 
пословима; сразмерно томе повећани су и приходи фабрике;

крајем 1930. године износи бруто добит већ преко 20 мили- 
она динара — a чиста добит 1.52 милиона према 1.1 милион 
у 1929. години.

У управи се налазе: Претседкик ,д-р Г. Дунђерски, Л. 
Вајлер, Лазар Г. Дунђерски, Игњат Бајлони, Душан Дун- 
ђерски, Шарл Марешал Вилем.

ФАБРИКА ЦЕЛУЛОЗЕ — ДРВАР A. Д.
Наш извоз износио je прошле године 10.045 тона у 

противредности од 18.809.000 динара према 12.395 тона a у 
протувредности од 26.493.662 динара 1929. године. Како ви- 
димо извоз je no квантитети опао за неких 20%, a no вред- 
ности још много више. У поједине државе извезли смо:

тона у хиљ. дин. тона у хиљ. дин.
Белгија 2.046 4.475 1.655 3.145
Италија 1.643 3.998 951 1.792
Сјед. Државе 5.430 11.292 . 5.515 10.159
Фрамцуска 2.645 5.529' 1.610 3.0SÌ
Холандија 500 1.020 256 535
док остатак отпада на друге државе које не играју већу
улогу у нашем извозу целулозе.

Опадање извоза целулозе, у првом реду пад цене, на-
равно да највише погађа фабрику целулозе у Дрвару која 
ј” наша највећа фабрика целулозе и која у првом реду до- 
лази у обзир код извоза. Нарочито ју погађа пад цена које се 
могу постићи за извоз фабриката. Тешко je у исто време 
и у истом обиму провеети редукцију продукционих тро- 
шкова. Нарочито надница. Поготову кад се узме у обзир да 
je код Фабрике целулозе држава преко Шипада главни инте- 
ресент. A ту je много теже приступити езентуалном сни- 
жењу надница него код подузећа која се воде искључиво 
приватним интересима.

Погоршање ситуације у погледу извоза целулозе као 
и у погледу пада цена морало се je одразити и на послов- 
ном успеху фабрике целулозе у Дрвару. Док je 1928. године 
чисти добитак износио 1 милион 336 хиљада динара, године
1929. чак и 2 милиона 271 хиљаду динара, прошла година за- 
кључена je са губитком од 415 хиљада динара. Taj се гу- 
битак има у првом реду и готово једино приписати ситу- 
ацији на светском тржишту. Сва наша индустрија дрвета и 
израђевина из дрвета погођена je догађајима на светским
тржиштим јер ми те артикле претежним делом извозимо.
Индустрија дрвета се налази код нас у тешкој кризи. То.ме
пије могла избећи ни Фабрика целулозе У Дрвару

Билансе за три последше године овако изгледају:
Аитива 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Инвестиције 13.868 ------ ------
Земљиште 371 371
Канали ------ 2.058 1.848
Зграде 4.365 3.830
Стројеви ä----- i 4.841 3.427
Творнички материјал ------ 1.372 1.755
Сировине 1.438 321 590
Фабрикати 1.296 2.528 4.233
Благајна 218 219 331
Дужници 5.613 4.675 2.700
Менице 2.273 522
Г убитак ------ ------ 415

Пасива
Главница 12.000 12.000 12.000
Резерва 4.136 4.199 4.309
Повериоци 4.962 4.565 3.630
Добитак 1.336 2.273 ------
Укупна биланса 22.435 23.236 19.939



13©

Укупна билакса je опала прошле године за пргко 3 
милиона динара. Све инвестиције исказане су са знатно ма- 
њим изножма. У име амортизације употребљен je износ од 
преко 2 милиона динара. Значи да ни погоршање коњунк- 
туре није деловало на висину амортизациј-е. A 2 милиона 
динара код подузећа чије инвестиције износе око 10 ми- 
лиона, знатан je изиос. Свако друго подузезће избегло би 
губитку путем мањих отписа. Фабрика целулоза није ишла 
тим путем. A с обзиром на прилике које данас постоје, до- 
бро je. да се држи својих консервативних начела у погледу 
амортизације.

Фабрикати су знатно порасли. To je у вези са мањим 
извозом. Изгледа да je у првој половиии прошле године 
пословање још било попољно. До застоја јс •-:дошло тек у 
другом семестру, кад je извоз постао све слабији. To je 
имало за последицу нагомилавање залиха јер се технички 
не може одмах приступити одговарајућој редукцији по- 
словања.

Дужници су знатно опали. И то je у вези са кризом. 
Смањење дужника показује да ie пословање, дотично извоз, 
био слабији. Смањење дужника je последица смањења извоза.

Повериоци су опали за око милион динара. To je опет 
у вези са смањењем дужника. Фабрика целулозе има све 
своје инвестиције покривене властитим сретствима a сем 
тога она има и знатан прометни капитал.

Извоз у Сједињене Државе Северне Америке je про- 
шле године био једнак извозу из 1929. године. Међутим по- 
лишене увозне царине на многе индустријске артикле које je 
проведено под крај прошле године погодиће и извоз целу- 
лозе. To je управо једини наш артикал који je у јатој мери 
погођен новим американским царинама.

Изгледа да Фабрика целулозе у Дрсару улази у једаи 
дужи период слабијег пословања. Сва je cpeha да нема ве- 
ћих обавеза према новчаним заводима, јер би код данашње 
коњунктуре камате значиле један тешки издатак.

UŽIČKA TRGOVAČKA BANKA — UŽICE

Užice je oduvek bilo jedan važan privredni centar. Ono 
je to bilo već i u prošlom veku ali nije ni u ovom izgubilo od 
svoje značajnosti. Zbog toga imamo u Užicu i naše najstarije 
novčane institucije. Među tim ustanovama igra vidnu ulogu 
Užička trgovačka banka koja je osnovana 1908. godine, -dakle 
pre 23 godine. Ona je druga najstarija banka u Užicu — dok 
je najstarija svakako Užička građanska štedionica, koja je 
osnovana još 1884. godine, dakle nekako istovremeno sa Na
rodnom bankom Kraljevine Srbije. Sem prilično razgranatog za
nata -i industrije (Užička tkačka radionica) Užice je poznato 
kao veliki izvoznik. Po sebi se razume da je u tome izvozu 
Užička trgovačka banka od osnivanja imala veliko učešće.

Užička trgovačka banka osnovana je sa glavnicom od
250.000 dinara koja je tek posle rata, za vreme inflacionog po
leta naše privrede povišena na 500 hiljada, a godinu dana do
cnije na milion dinara. Sred deflacione krize glavnica je povi
šena na 2 miliona koliko i danas iznosi. Do tog povišenja došlo 
je na naročiti način, koji kod naših provincijskih zavoda nije 
baš uobičajen — ali koji je ipak vrlo povoljan po akcionare. 
Banka je učinila svojim akcionarima lep poklon time, što je 
povisila glavnicu od 1 na 2 miliona dinara upotrebom čiste 
dobiti i dividende za 1925 godinu kao i izvesnog dela rezervnog 
fonda. Glavnica je dakle duplirana bez upotrebe novih sret
stava. kanije akcije od 50 dinara prežigosane su na 100 dinara 
nominalne vrednosti i čista dobit iz 1925. godine i deo rezerve 
preknjiženi su na račun glavnice.

Banka se bavi svim bankarskim poslovima, eskontuje 
i reeskontuje menice, prima uloge na štednju na uložne knjižice 
i tekuće račune, i daje zajmove po tekućim računima, kupuje i 
prodaje sve hartije od vrednosti, daje zajmove na dragocenosti 
i hartije od vrednosti, vrši naplate menica, uputnica i drugih

potraživanja a vrši isplate na sva veća mesta u zemlji kao i u 
inostranstvu.

Kretanje -njezinih poslova pokazuje upoređenje najvažni
jih bilansnih pozicija koje smo u narednoj tablici uporedili za 
poslednje tri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Aktiva 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Gotovina 1,89 153 112
! Menice 6.949 5.745 5.713

Zaloge 395 341 287
! Dužnici po tek. računima 6.045 5.735 4.151
i Hartije od vrednosti 1.316 1.352 2.046
1 Nepokretnosti 114 110 35
š Deponovani akcepti 1.950 1.450 850
. Naplate, ostave i t. d. 10.391 10.174 10.974
: Nameštaj 56 50 1 dinar

I Pasiva
; Luavnica 2.000 2.000 2.00J
' Fondovi 1.292 1.514 1.720
1 Ulozi na štednju 6.935 7.071 6.959
, Poverioci 1.980 2.103 882
! Akcepti 1.950 1.450 850
! Žira — lg  fcft I 500
Čista dobit 468 450 508
Reeskont 2.026 — - —

Zbir bilanse 27.460 25.160 24.698:

Račun gubitka i dobitka
Rashoffi

Kamata 1.145 1.038 732
Opšti troškovi 372 448 394
Porezi i prirezi 433 143 136
Otpisi 19 481 413
Čista dobit 468 450 508

Prihodi
Kamata 1.562 1.442 1.306
Provizije i623 980 594
Prihodi od hartija od vrednosti 233 121 122
Prihodi od nepokretnosti 17 17 50
Prihodi od napi. menica — — 110
Zbir prihoda ili rashoda 2.437 2.561 2.183

Slika koju dobijamo vrlo je interesantna; ona je sim- 
ptomatična za današnje privredne prilike kao i za privrednu de
presiju, koja nije poštedeia ni Užičku trgovačku banku. Vidimo, 
da je zbir bilansa smanjen od 27,4 miliona 1928. godine na
24,7 miliona krajem 1930. godine, dok je istovremeno čista do
bit znatno povećana. Ova činjenica nam pokazuje da je uprava 
bančina vrlo pravilno shvatila privrednu krizu i njezine posledice 
i da je svoje poslovanje prilagodila tim prilikama. U koliko se 
privredna depresija pojačava, u toliko jačoj meri smanjuje 
Užička trgovačka banka volumen svojih poslova. To je jedan 
vrlo mudar potez koji je banku očuvao velike glavobolje.

Glavnica iznosi poslednjih godina nepromenjeno 2 mili
ona dinara; fondovi bančini koji su u 1928. godini iznosili 1.3 
miliona -dinara porasli su u toku poslednje dve godine na 1.72 
miliona dinara, što ukazuje na znatne dotacije. Od tog iznosa 
otpada na redovni rezervni fond 778 hiljada, na fond za pove
ćanje glavnice 190 hiljada, na foind za podizanje bančine zgrade 
400 hiljada dinara i na fond za pokriće sumnjivih potraživanja 
352 hiljade dinara. Vidimo dakle da iznose fondovi krajem 1930. 
godine preko 80% glavnice, a ukupna sopstvena sretstva zajedno- 
sa dobitkom prelaze 4,2 miliona dinara.



i.uđa sretstva iznose krajem 1929. godine 9,2 miliona a 
prema 1928. godini manja su za čitavih 3,7 miliona. Ovo sma
njenje tuđih sretstava ne dolazi kao posledica odliva poverioca 
već kao posledica smanjenih .kredita koje je banka odobravala. 
Zbog toga ona je bila u mogućnosti da smanji svoje poverioce. 
Ova strana sretstva potiču iz sledećih izvora: na prvom mestu 
nalaze se ulozi na štednju koji su sve tri godine ostali nepro- 
menjeni na preko 6,9 miliona dinara. U 1929. godini porasli su 
prema 1928 Za 140 hiljada, a u 1930. godini nešto su malo 
manji. Važno je da su ostali stacionarni. Ostali izvori su znatno 
reducirani; poverioci po tekućim računima smanjeni su krajem 
1930. godine za skoro 1,2 miliona na 800 hiljada, akcepti iznose 
svega još 850 hiljada, dok je reeskont koji je 1928. godine bio 
iskazan sa nešto preko 2 miliona u 1929. i 1930. godini otplaćen 
i u bilansu više se ne pojavljuje. On pretstavlja i danas znatnu 
gvozdenu rezervu banke. Novo je u 1930. godini iskazana pozi
cija od povučenog žira — sa 500 hiljada dinara.

(Mi smo napomenuli da je banka u znatnoj meri reducirala 
date kredite odnosno smanjila dužnike, što nam pokazuje aktiva 
bilansa. Krediti dati dužnicima u obliku konto-korentnih kredita, 
menica i zaloga a koji su krajem 1928. godine iznosili 13,4 mili
ona dinara, iznose u 1930. godini svega još 10,1 milion dinara. 
Zajmovi po imenicama smanjeni su od 6,95 miliona u 1928. go
dini na 5,7 miliona u 1929. godini, dok su u 1930. godini ostali 
stacionarni. Dužnici po tekućim i privremenim računima sma
njeni su od 6 miliona na 4,1 milion a zajmovi na zaloge redu
cirani su za svega 100 hiljada dinara na 280 hiljada. Banka je 
u poslednjoj godini znatno povećala i svoj portfelj hartija od 
vrednosti; to su pre svega državni papiri. Oni su porasli za skoro 
700 hiljada dinara na 2.05 miliona dinara. Ovaj porast har
tija od vrednosti je u 1930. godini tipičan i primečujemo ga kod 
svih novčanih zavoda. Banke-su tome poslu pribegle zbog vi
soke rendite državnih hartija od vrednosti i zbog osustva mo
gućnosti ulaženja u veće-kreditne operacije. Nepokretnosti ban
čine snažno se otpisuju a tako isto i bančin nameštaj. Vrednost 
prvih je poslednje godine otpisana za 80 hiljada na svega 35 
hiljada, a vrednost nam eštaja smanjena je od 56 hiljada na 
1 dinar koji se vodi po knjigama radi sećanja. Ove pozicije pret- 

.stavljaju prilične tihe rezerve.
Interesantan je pogled na račun gubitka i dobitka. Ka

m ata koju je banka isplatila poveriocima i ulagačima je posleđ
njih godina rapidno smanjena — zbog smanjenih poverioca. 
Opšti upravni troškovi su prema 1929. godini manji (sprovođe- 
,nje radikalne štednje) a isto tako su smanjeni i porezi. Najin
teresantnija pozicija bančinih rashoda svakako su otpisi. U 1928. 
godini oni su iznosili 19 hiljada dinara, 1929. godine 480 hiljada 
a 1930. godine 413 hiljada dinara. Ovako ogromni otpisi za
pravo iznenađuju, jer imaju smanjujuće dejstvo na čistu dobit. 
Ali su sa druge strane dokaz velike bančine predostrožnosti i 
rigorozne poslovne politike. Tako vidimo da je u 1929. godini 
otpisano 460 hiljada utuženih menica a u 1930. godini za 194 
hiljade dinara. Da od tih iznosa nije sve izgubljeno pokazuje 
nova pozicija u prihodima bančinim za 1930. godinu, iz koje se 
vidi, da je od već otpisanih menica naknadno naplaćeno 110 
hiljada dinara. Oni su bili otpisani kao gubitak u 1929. godini, 
a u 1930. godini pretstavljaju čist prihod.

Uprkos smanjenja prihoda bančinih koji su prema 1929. 
godini manji za skoro 400 hiljada dinara i pored vrlo velikih 
otpisa, i znatnog smanjenja volumena poslova, ipak je čista 
dobit veća no u ranijim godinama. To je jedna pojava koja je 
kod naših banaka u 1930. godini vrlo retka. Čista dobit iznosi 
508 hiljada dinara, što je za 50 hiljada više no u 1929. godini; 
dostiže 25% glavnice. I to je kod naših banaka jedna vrlo retka 
pojava.

U upravi Užičke trgovačke banke se nalaze sledeća g.g.: 
Pretsednik: Viliman T. Jovanović, trg .; potpretsednik: Petar J. 
Kostadinović, knjigovođa; članovi: Ljubomir T. Smiljanić, penz. 
.školski nadzornik; Lazar jovanović, trg.; Milutin 0 . Tošić, trg.; 
Jovan Vulović, trg.; Dobrosav j. jevremović, trg. i industrijalac.

Nadzorni odbor: Pretsednik: Milutin V. Simonović, trg.; 
članovi: Srećko Đ. Tripković, advokat; Gavrilo Rakić, trg.; Ve- 
limir L. Trifunović, hotelijer; Ilija Bošković, trg.

Љ
„ELIN" JUGOSLAVENSKO DRUŠTVO ZA ELEKTRIČNU 

INDUSTRIJU D. D. — ZAGREB

Ukupna suma bilance „Elin” jugoslavenskog društva za 
električnu industriju d. d. u Zagrebu, koja je svake godine po
kazivala tendenciju porasta za prošlu godinu beleži znatno opa
danje. Preduzeća električne industrije usko su vezana sa priv
redom. Kriza u industriji koja se je osećala već i prošle godine, 
nije dozvoljavala veće radove na polju elektrifikacije. A finan- 
sijska situacija naših opština kao i nemogućnost ostvarenja 
većih komunalnih kredita nisu dozovoljavale intenzivan rad na 
polju uvođenja električnog osvetlenja u pojedinim opštinama. 
Kod licitacija za javne radove, polučene cene mnogo puta one
mogućuju svaki profit. Pogoršanje konjunkture ne samo što je 
imalo za posledicu smanjenje rada u električnoj industriji, nego 
je i polučeni profit u većini slučajeva mnogo manji no ranije.

Povoljnije perspektive za elektrotehničku industriju na- 
staće tek onda, kad se intenzivnije pristupi elektrifikaciji naše 
zemlje. Onda će biti intenzivnog rada ne samo za ona poduzeća 
koja budu vršila velike radove nego i za sva ostala poduzeća 
budući da će biti dovoljno posla za sve. Pogotovu kod priklju
čenja manjih mesta na glavne vodove dotično oko elektri
fikacije pogona pojedinih tvornica u rajonima u kojima će se 
vršiti elektrifikacija. Elektrotehnička industrija razvija jaku de- 
latnost u svima naprednim državama. U buduće kod jače priv
redne delatnosti, njen će prosperitet biti mnogo veći nego što 
je danas. U očekivanju te jače delatnosti na polju elektrifikacije, 
mnoga poduzeća, a naročito zastupstva stranih koncerna, na
stavljaju rad i pod današnjim nepovoljnim prilikama, jer nitko 
neće da izgubi već stečene pozicije. Naročito kad su troškovi 
osnivanja već amortizirani odnosno otpisani. -Danas nema više 
velikih dobitaka ali nema više ni znatnijeg gubitka. Većina po
duzeća električne struke pokrivaju sve režije, i iskazuju čak i 
izvestan profit.

Bilanca za 4 poslednje godine pruža sledeću sliku:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Zemljište 188 188 138 1SS
Zgrade 546 546 546 546

Mašine 95 82 68 54

Inventar 102 88 74 59
Roba 1.535 1.952 1.415 1.299
Nedovršene radnje 379 332 464 —
Blagajna 54 19 28 п  o  

D D

Dužnici 4.645 5.626 6.045 5.451

Efekti 14 14 14 14
Banke i pošt. šted. 208 209 807 425

Gubitak 825 444 — —

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 3.500 3.500

Poverioci 4.030 5.207 5.632 4.226

Reserve — 174 229 235

Dobitak — — 114 108

Ukupna bilanca 8.625 9.516 9,651 8.072
U bilanci za 1930. godinu ne nalazimo aktivnu poziciju 

„nedovršene radnje”. Pošto je teško verovati da koncem prošle 
godine ni jedan posao nije bio u stadiju izvršenja, pretpostav
ljamo da je ta  pozicija knjižena pod „dužnike”. Opadanje bilance 
primećuje se kod pozicije „roba”. Slabije poslovanje ne traži ve
liko skladište razne robe pak je po tome povlačenje materijala
S strojeva od centrale bilo slabije nego ranijih godina. A i kon-
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stantan pad cena elektro-tehničkog materijala nije bio pogodan 
za držanje većih zaliha robe.

jači pad nalazimo kod dužnika. Od 6 miliona na 5.4 mi
liona. Ako uzmemo u obzir nedovršene radnje imamo pad od 
•skoro milion dinara. To je u vezi sa slabijim radovima. Manje 
izvedeni radovi imaju obično za posledicu i manja potraživanja. 
Potraživanja prema bankama i Poštanskoj štedionici bila su 
prošle godine manja nego 1929. godine. Industrijskim poduze
ćima ne može konvenirati da drže veće iznose na čekovnom 
računu zašta ne dobivaju kamate ili pak samo minimalno uka- 
mačenje. Pogotovu ako su poverioci znatniji.

Poverioci su opali za skoro 1.5 miliona dinara. To je u 
vezi sa opadanjem raznih pozicija u aktivnoj strani bilance. Sla
bije poslovanje ima za posledicu slabije povlačenje materijala 
i strojeva sa strane centrale pak po tome i manje obaveze prema 
■centrali. Smanjenje obaveza za oko 1.5 miliona dinara nije imalo 
-efekta na poslovni uspeh. Te obaveze bile su bez ;kamata pak po 
tome redukcija obaveza ne znači smanjenje tereta na kamatama.
I prošle godine, iako su poverioci prelazili 5 miliona dinara, pa- 
kazivao je račun kam ata prihod od 36 hiljada dinara. To je 
od potraživanja kod banaka i Poštanske štedionice. Čisti dobi
tak za prošlu godinu iznosi samo 10 hiljada dinara. Ukupno sa 
prenosom iz 1929. godine koji iznosi 98 hiljada iskazuje se dobit 
od 108 hiljada dinara.

U upravi se nalaze g.g.’: Dr. Branko Pliverić, ing. Hans 
.Aitman, Hugo Weinberger, Franjo Szabo, Dr. Fritz Schlesinger, 
Mavro Kandl, Dr. ing. Leopold Fähnrich. Glavni direktor je ing. 
August Thanner.

j,ME3” ЈУГОСЛАВЕНСКО Д. Д. з а  ПРОИЗВОДЊУ СВИЛЕ 
ЗА ШИВЕЊЕ И ВЕЗЕЊЕ — ЗАГРЕБ.

У прошлој je години ово подузеће приступило пови-1 
јшењу главнице од 1 на 3 милиона динара. Југославенско 
,,Мез” je афилијација познатог немачког концерна свиле 
„iviez” A. G. für Näh und Strickseide које je настало фузијом 
великх кућа Мез и Мезватер, због 'чега се и повишење глав- 
нице лако могло провести. Повишење главнице провела je 
цеитрала, nji no томе оно није тангирало наше новчано тр- 
жнште. Прошле године, с обзиром на наше прилике, било 
би и тешко помислити на једну већу емисију капитала. Ha 
повишење властитих сретстава могу у најновије време ми- 
слити само она подузећа која се потпуно или бар у главном 
делу ослањају на стране концерне.

Међутим и повишење главнице афилијација страних 
концерна у главноме je само номинално. Обично се код та- 
кових трансакција ради о фактичној уплати нових срет- 
Јстава. A ko су повериоци тако нарасли да je  однос власти- 
тих и поверених средстава, односно између инвестиција и 
властитог капитала доста неповољан, приступа се ту и тамо 
повишењу главнице. To се повишење проводи на тај начин. 
да се известан износ пренесе са рачуна повериода на рачун 
главнице. Код централе за тај износ смање се позиције ду- 
жници a повећају се ефекти. Код овакових случајева дс

■ фактичне емисије нових акција нити не долази, већ се то 
јчесто проводи једноставно кроз књиге.

Управо ради тога што нема говора о стварном при- 
. ливу нових сретстава поједини концерни не приступају по- 
вишењу главнице својих афилијација нити онда кад су ин- 
вестиције или поверена сретства и неколико пута већа од 
в л асти ти х  ср етстаЕ а  афилијације. A ако афилијације за из- 
носе које дугују својим централама. не дугује. никакве ка- 
мате, онда je и скоро свеједно колика су властита a колика 
поверена средства. Ako се пак за потраживања цеитрале 
морају плаћати камати онда повишење главнице повољније 
делује на исказани профит подузећа. Међутим je скоро све- 
једно дали афилијације за препуштене им изпосе плаћају 
камату или дивиденду.

У биланси „Мез” за прошлу годину и,ма неколико 
крупнијих промена према билансама из 1929. године. 

Биланса за две последње године изгледа овако;
Актива 1939. г. 1930. г.

у хиљадам динара
Благајна 31 15
Менице 59 170
Дужници 3.337 6.435
Некретнине и залихе 4.799 7.241
Губитак 349 1.077

Пасива
Главница 1.000 3.000
Повериоци 7.67S 9.307
Добављачи ------ 3.169
Акцепти 211 ------

Укупна биланса 3.890 15.927
Укупна биланса бележи у прошлој години знатан ho- 

раст. Готово на двоструко. Дужници су пораели од 3.3 ми- 
лиона на 6.4 милиона динара. Један део пораста има се при- 
писати повећаној делатности. Подузеће има у Загребу своју 
фабрику у којој свилу коју добива са стране прерађује и 
ађустира за шивење и везење. Порастом консума свиле, на-; 
рочито вештачке свиле расте и консум свиле за шивење и 
везење. A „Мез” je данас и код нас водеће подузеће те 
струке. Међутим знатан пораст ове позиције je у вези и са 
слабијом привредном ситуацијом дотично тежим плаћањем 
трговаца на мало.

Позиција „некретнине и залихе” порасла je од 4.8 ми- 
лиона на 7.2 милиона. С обзиром да се те позиције скупа 
билансирају, не може се видети колико отпада на непокрет- 
ност a колико на залихе. У прошлој години кових већих ин- 
вестиција није било. По томе највећи део пораста отпада на 
робу. A то je опет у вези са појачаном делатношћу. Поду-- 
зеће мора поред знатних залиха готових фабриката држати 
увек и веће залихе полуфабриката, које повлачи од своје 
централе и које код нас суксесивно прерађује.

У .пасиви налазимо позицију „добављачи” која 1929. 
године није била посебно исказана, nero која je била књи- 
жена међу остале повериоце. " i

Упркос чињенице, да je прошле године главница по- 
вишена од 1 на 3 милиона као и да су „добављачи” посебно- 
исказани са 3.2 милиона, повериоци су порасли од 7.7 ми- 
лиона на 9.3 милиона динара. Да није било тог повишења,: 
дотично да „добављачи” нису посебно исказани имали би, 
повишење од неких 7 милиона динара.

Са билансом од преко 15 милиона динара, југословен- 
ско „Мез” спада већ у наша већа индустријска подузећа 
текстилне струке. A укупни пораст билансе у прошлој го-' 
дини даје наслућивати, да he она у будуће још и даље да 
расте. -Потешкоће у којима се данас налази наша привреда 
могу овај развитак нешто успорити. Али временом npecTahd 
и те потешкоће и подузеће ће бити у могућности да раз-f 
вије још већу делатност. Надајмо се и успеху. Прошла го-|: 
дква завршила je са губитком од 700 хиљада динара. Са; 
губитцима из ранијих година имамо већ износ од преко ми-! 
лиона динара. Међутим за подузећа калибра како je „Мез” 
и које се још увек налази у стадију развитка, ни губитак од: 
милиона динара не значи много. Главно je да се концерн по-! 
вољно пласира и да истисне конкуренцију. A плодови рада 
показују се тек нешто касније са тенденцијом да постану 
временом све то већи.

ЧитаЈте наше
еталтае
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Рачун изравнања на дан 30, Јуиа 1930. год.

Аг&тива П асива

Динара Динара
Готовина у благајни 112.602.36 Главница 2,000.000,—
Менице у портфељу 5,713.000.— Фондови резервни ■ 778.519.67
Залози 287.500,— Фондови за повећање капитала 189.583.08
Дужници no текућем рачуну 3,835.188.92 Фондови за банчину зграду 400.000.—
Дужници no привременом рачуну 315.957.— Фондови сумњивих потраживања 351.841.82
Хартије од вредности 2,046.202.— Улози 6,959.194,—
Непокретности 35.000.— Повериоци no текућем рачуну 556.585,—
Намештај 1,— Повериоди no -привременом рачуну 325.194,—
Депоновани акдепти 850.000,— Акцепти 850.000,—
Дужници за жира 500.000,— Ж ира 500.000,—
Наплате 27.000,— Неподигнута дивиденда 4.130,—
Интабулисдне гаранције 2,250.050,— Преносна камата и провизија 112.436,—
Кауције 270.000,— Наређене исплате 160.000.—
Оставе просте 326.104,— Пошиљаоци наплата 27.182.62
Оставе no тек. рачуну 8,128.541.— Полагачи интабул. гаранција 2,250.050,—

Полагачи кауција 270.000,—
Остављачи остава простих 326.104,—
Остављачи остава no тек. рачуну 8,128.541.—
Чист добитак 508.667.71

Укупно 24,698.028.90 Укупно 24,698.028.90

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. год.
Губитак Добитак

Динара Динара

Камата no свим пословима 731.633.64 Камата no свим пословима 1,305.818.40
Општи трошкови плате, дневнице. Провизија 594.511.01

награде, таксе и т. д. 393.895.87 Приход од хартија од вредности 122.914.50
Порез и прирези 136.386.84 Приход од непокретности 50.067,—
Отписи од намештаја 50.351.70 Наплаћене отписане менице 110.480.50
Отписи од непокретности 76.537.—
Отписи од тужени ненапл. меница 194.050.—
Отписи од хартија од вредности 90.370.65
Отписи од разних вредности 1.898,—
Чист добитак 508.667.71

Укупно 2,183.791.41 Укупно 2,183.791.41

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР

ФРАНЦУСКЕ КЊИГЕ |“ручн| у Француско-српској кљижари
' Ц Е Н Е  Н А Ј П О В О Љ Н И Ј Е  Д О Б И Т И  С Р Е М С К А  4. —  ТЕЛЕФОН 51-28.
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Садржај :

„Jugočeška” —  jugoslovensko-češka teksti ina in d u s t r i ja  d . d . — K ra n j 
Ланека мндустрија д. д. прије Иван Фидлер —  Осијек 
H siiitóa задруга — Ниш 
Загорска творница вунениж тканина д. д. — Орославље 
Спдитека трговачка банка д. д. — Силит

„JUGOČEŠKA’’ — JUGOSLOVENSKO-čESKA TEKSTILNA 
INDUSTRIJA D. D. — KRANJ*)

Prilikom ranijih analiza „Jugočeške” mi smo podvukli, da 
se nalazi preduzeće tek na početku svoje industrijske ekspan- 
zjje. Ova ekspanzija ni u toku 1930. godine nije zaustavljena, i 
ako je baš u toj godini učinjen ogroman napredak.

Najmarkantniji dokaz poleta „Jugočeške” u 1930. godini 
je nesumnjivo kupovina Beogradske tekstilne industrije a. d. 
u Beogradu. „Jugočeška” ima tostran Save i Dunava velik broj 
mušterija; za njene artikle postoji vrlo velika tražnja u Beogra
du, Vojvodini, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Južnoj Srbiji. U naj
novije vreme ona čak i u znatnim količinama izvozi u Grčku, 
Rumuniju i Bugarsku. Da uštedi visoke transportne troškove i 
da svoju proizvodnju nesmetano može prikrojiti naročitim potre
bama južnih krajeva, bila joj je potrebna nova fabrika, koja bi 
ovome teritoriju bila bliža od Kranja, koji je na primer od 
Skoplja udaljen 1000 km. U tom pogledu nudila se „Jugočeškoj” 
vandredna prilika, pošto je baš u to vreme Jugoslovenski Maut- 
nerov konsern odlučio, da otuđi Beogradsku tekstilnu indu
striju a. d. u Beogradu i da svoj jugoslovenski posao koncen
trira u fabrikama u Preboldu i Litiji u Slovenačkoj. Beogradska 
tekstilna industrija imala je glavnicu od 20 miliona dinara od 
čega je bilo uplaćeno 10 miliona. Imala je vrlo velika zemljišta 
i zgrade; moderno uređenu tkaonicu, štampariju, fabriku triko
taže i t. d. Još pre 2 do 3 godine ona je zaposlila 1500 radnika 
koji su radili na 650 razboja sa 4200 vretena i t. d. Bila je 
to jedna od naših najjačih fabrika tekstilne industrije. Akcije 
ovog preduzeća nalazile su se u rukama Jugoslovenskih tekstil
nih fabrika Mautner a. d., Zagreb, koje opet pripadaju Bečkom 
K reditanstalt i Živnostenskoj banci u Pragu. U junu ove godine 
održana je poslednja skupština akcionara i stare uprave, na 
kojoj je objavljeno, da je zbog opšte privredne krize poslovanje 
Beogradske tekstilne fabrike sve više postalo pasivno, i da su 
unovčeni izvesni delovi imovine, kako bi se dobivenim no
vim sretstvima likvidirale obaveze preduzeća — koje su bile 
vrlo velike; posle čitanja završnih računa izabrana je nova upra
va, koja pretstavlja novog sopstvenika — „Jugočešku” u 
Kranju.

Kako je do prodaje ovog preduzeća moralo doći i kako 
interesenata skoro nije bilo, to je „Jugočeška” postigla vrlo 
povoljnu cenu. Ali je ova transakcija ipak premašala njenu fi- 
nansijsku snagu —• prilikom prvih pregovora glavnica je iznosila 
svega 10 miliona dinara, dakle onoliko isto kao i kod Beogradske 
tekstilne industrije. U toku 1929. godine, je „Jugočeška”, kako

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 26 jula 1930. godine, broj 30. strana 133, 
a za 1928. godinu u 26. broju od 3, avgusta 1929. godine, stra
na 425.

ćemo malo docnije to videti, pristupila povišenju gla/nice na
15 miliona dinara. Prilikom godišnjeg zbora akcionara za 1929. 
godinu, održanom u proleće 1930. godine, tražila je uprava fa- 
bričina ovlašćenje, da kupi sve akcije Beogradske tekstilne in
dustrije d. d. i da mobilizira u to potrebna finansiska sretstva 
pomoću jednog većeg zajma — što je i vrlo brzo reaiizovano. 
Cena je, razume se, ostala nepoznata; u koliko smo mi u tome 
pogledu informirani, ona varira između 30 do 40 miliona di
nara — što svakako nije mnogo, ako uzmemo u obzir velike 
komplekse zemljišta, koji pripadaju fabric’i.

Međutim, „Jugočeška” nije zaboravila ni na svoju fabriku u 
Kranju. I ona je u prošloj godini znatno proširena i usavršena 
u najmodernijim granama tekstilne proizvodnje. Nekoliko poda
taka: Osnovana pre pet godina fabrika je zaposlila 1928. godine 
oko, 650 radnika kod 500 razboja. Krajem 1929. godine bilo je 
instalirano već preko 650 razboja kod više od 800 radnika, a 
krajem 1930. godine ima ok© 1100 razboja i 1300 radnika; U 
glavnome, fabrika se del' na tri grane: prva je tkačnica, u kojoj 
se proizvode sve vrste pamučnih tkanina i veštačke svile; imali 
smo već i priliku, da istaknemo čuvene i patentirane speđalitete 
kao što su to „Dagmar svila”, „Tibet” flanela, razne vrste por- 
heta i t. d. koje imaju evropsku reputaciju. Druga je štamparija, 
gde se tkanine bele, boje i štampaju; u prošloj godini stavljena 
je u pogon nova mašina, sa bakrenim valjcima, kojom se isto
vremeno štampa u osam raznih boja — što u našoj državi 
jedino može da radi „Jugočeška”; Treća je fabrika štirka, koja 
je osnovana 1926. godine i koja prerađuje godišnje préko 300 
vagona krompira; u poslednjim godinama dala je veoma po
voljne rezultate.

Vrlo interesantnu sliku daje i finansiska strana preduzeća. 
Računi izravnanja, upoređeni za poslednje četiri godine,'pružaju 
sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Fabrična postrojenja 33.090 34.124 35.091 37.021
Dužnici 18.043 26.012 29.932 29.020
Blagajna, hart, od vred.,

Poštanska štedionica 110 351 763 20.985
Roba 27.629 33.466 35.617 45.177

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 15.000 20.000
Rezervni fond 163 220 320 900
Ažio. rez. fonda — — • 700 2.105
Rezerva za dubioze 500 1.QOO 32 —

Poverioci 67.816 82.466 83.828 107.439
Zbir pasive 78.963 94.199 101.404. 132.204

Ekspanzija „Jugočeške” je očigledna. Pre svega pada u 
oci ogromno povećanje zbira bilansa krajem 1930. godine prema
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ranijim godinama. U 1926. godini iznosi ,66.3, miliona, a krajem 
1930. godine već 132.2 miliona dinara; zbir bilanse je dakle po-, 
većan za nepune četiri godine za preko. 100%, a. prema posled
njoj godini veći je za čitavih 33%. To je. kod naših industrijskih 
preduzeća, a ..naročito u doba opšte privredne, depresije, jedan 
veoma redak slučaj.

Još .1928. godine iznosila je glavnica 10 miliona dinara; 
u 1929. godini, povišena je na 15 miliona, a u 1930. godini opet 
za 5 miliona — na 20 miliona dinara — što . je u vez' ,sa pro-, 
gramom proširenja preduzeća. Kao ranije, tako su i u ovim no
vim emisijama učestvovali samo stari akcionari, koji su preuzeli 
eelokupnu emisiju; pri tome je postignut ažijo u korist rezerv
nog ..fonda, u visini od 2.1 milion dinara. U 1927. godini, iska
zani su poverioci sa 67.8 miliona dinara; u 1928. godini pove
ćani su za 14,6 miliona na 82.5 miliona; u narednoj, 1929. go
dini, ostali su skoro nepromenjeni, Zatim dolazi 1930. godina, 
sa novim povećanjem; ovoga puta za rekordni iznos od 23.6 
miliona na 107.5 miliona; ovo povećanje poverioca uslovljeno 
je,kupovinom Beogradske tekstilne industrije — što se u osta
lom vidi i iz odgovarajuće protivpozicije u aktivi, 0 kojoj će 
đocnije biti govora.

Zajedno sa fondovima (amortizacioni fond ne postoji), 
glavnicom i čistom dobiti, iznose sopstvena sretstva krajem 
1930. godine 24.5 miliona prema 11.1 milion u 1927. godini; taj 
je porast vrlo velik, ali je onaj poverioca srazmerno jednak; 
od 56 miliona krajem 1926. godine porasli su na 107.44 miliona 
krajem 1930. godine. Pri tome pak ne smemo zaboraviti, da 
potiče gro tuđih sretstava od kredita, koje je osnivač i glavni 
akcionar, češki industrijalac, stavio na raspoloženje „Jugočeškoj” 
kao obrtni kapital. Ovakvi krediti povoljni su po preduzećc, 
pošto su interesi poverioca identični težnjama „Jugočeške”.

Aktiva bilanse podeljena je na svega četiri pozicije.
Prvo su fabrična postrojenja. Krajem 1930. godine nji

hova je vrednost iskazana sa 37 miliona prema 33 miliona u 
1927. godini. Napomenuli smo, da u pasivi nema fonda amorti
zacije; to  znači, da se svi otpisi nepokretnosti i postrojenja spro
vode direktno kroz račun gubitka i dobitka. Na taj način, po
slednje je četiri godine otpisano svega 12.53 miliona dinara. 
Pošto je vrednost investicija j postrojenja ipak svake godine 
iskazana u sve~ većem iznosu, (prema 1927. godini porasla je za 
preko 4 miliona), onda to znači, da su nove investicije veće od 
otpisa. Da njih nije bilo, premašala bi vrednost investicija 50 
miliona dinara.

Dužnici su čak i nešto manji — za 910 hiljada prema“ 
prošloj godini, kad su iznosili 29.93 miliona, pošto je volumen 
proizvodnje u prošloj godini znatno povećan.

Najinteresantniju promenu pokazuje . pozicija blagajna, 
hartije od vrednosti i Poštanska štedionica. Ona iznosi 21 mi
lion dinara, prema 763 hiljada u 1929. godini i 110 hiljada u 
1927. godini. U ovu poziciju ušle su hartije od vređnostj novih 
učešća, pre svega akcije Beogradske tekstilne industrije. Pozi
cija robe, odnosno inventure, kako je naziva uprava „Jugočeške” 
u koju su ušle sve sirovine, boje, poluprerađevine i gotovi pro
izvodi, porasla je u 1930. godini za 10 miliona na 45.2 miliona 
dinara. Ona najtačnije ukazuje na povećanu proizvodnju, zbog 
kqje su povećane i zalihe sirovina i poluprerađevina.

Račun gubitka i dobitka daje sledeću sliku:
Račun gubitka i dobitka.

Rashodi 1927. 1928. 1 1929. 1930.
Režija 10.820 12.723 14.741 16.532
Kursna razlika — — — 340
Dubiozi 500 1.000 — 264
Amortizacije 2.618 2.671 3.422 3.822
Dobit- 484 427 • 1.135 1.504

Prihodi
Prenos .dobiti ■ — 12 156
Bruto ...dobit 14.502 16.879 18.713 22.315
Kursna razlika ■■, — 574 ;t ■ ■
Zbir prihoda ili rashoda 14.502 16,879 19.299 22.470

Upravni troškovi povećavaju se paralelno sa proširenjem 
proizvodnje-, krajem 1930. godine dostižu 16.5 miliona dinara; 
ali je porast bruto dobiti srazmerno ipak veći — krajem 1930. 
godine dostiže 22.3 miliona. Zbog toga je i čista dobit veća no 
ranijih godila, uprkos tome, da je na ime propalih potraživanja 
otpisano 264 hiljade (čega u 1929. godini mije bilo) i uprkos 
rashoda na ime kursne razlike od 350 hiljada dinara i povećane 
amortizacije.

Iskazana čista dobit iznosi 1.5 miliona prema 1.13 miliona 
ju prošloj godini.

U upravi „Jugočeške” nalaze se sledeća gospoda: pret- 
isednik Josip Pogačnik, potpretsednik Emil Storza, Maks Hor- 
witz, Dr. Beno Saboty, Öto Stein; generalni direktor je g. Maks 
Horwitz.

ЛАНЕНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. прије ИВАН ФИДЛЕР
' ' — ОСИЈЕК.

; Са нарочитим иптересом очекивала се биланца Ланенс 
иидустрије д. д. прије Иван Фидлер, Осијек за 1930. годину. 
Концем аугуста одржала. се на загребачкој берзи принудна 
продаја од 20.000 акција no Дин. 500 номинале овога поду- 
зећа. Како упдаћена главница износи 10 милнона динара, то 
lje јавној продаји била излож.ена читава главница, односно 
,све акције. Ha r o j . лицитацији постигнута je цена од нешто 
'преко 600.000 динара за свих 20 хиљада акција. 
i Ako се једно акционарско друштво са уплаћеном' 
‘Ј-лавницом од 10 милиона динара пр.ода за 600 хиљада ди- 
napa, онда се претпоставл^а. да je морало имати ванредних 
губитака, који су абсорбирали већи део главнице. Међутим 
биланца за 1930. годину прказује, да je. гдавница остала rior- 
пуно интактна. He само да није исказан губктак, него je го- 
ди.ча завршена чак и сачедним добитком.

Ниска цена која je получена, мора сс тум.ачити пре 
свега лошим приликама. у , којима се налази наша индус- 

ј трија лана a друго што je постојао један велики. повериоц. 
1 He само да je тешко набавити готовину, која je потребна да 
te  прекупе све акције,. него су потребни и знатно, већ.и из- 
:носи у сврху вођ.ења саме фабрике и исплате дугова. По- 
марћкање обртног капитала довело je у  потешкоће л<1нога 
наша индустријска подузећа. A данас je далеко теже при- 
бавити потребан обртни капитал него раније. На.ловчане 
заводе тешко се дадже рачунати. A код данашњих прилика 
нема ни говора о томе да би се поједини заводи одлучили 
на финансирање нових индустријских комитената.

Таква ситуација на повчаком тржишту била je једма 
од главних узрока да je на .јавној продаји получена тако 
ниска цена. Досталац свих акција била je Југославенска 
банка која je акције изложила продаји. Ако претпостав- 
љамо, да je подузеће имало губитке, који нису изказани у 
биланси, Односно да су потребни ваиредни отписи, ниска 
цена, уз коју. су купљене акције свакако омогућава ван- 
редно снижење главнице, a да при томе иови акционар ne 
претрпи већи губитак. Претпоставимо, да ће се, главница мо- 
[)ати редуцирати од 10 на један милиоп дмнара, онда нови 
акционар нема никакве штете јер га  ове а-кције коштају 
само 600.000 динара.

Нови акционар, к-оји je дао само, 600 .хиљада динара, 
палази се у повољном по.ложају. Ако за индустрију лана 
.^оњунктура буде иоле повољна,. он ће да извуче још знат- 
није користи. Уколико. н.аравно и сам није био међу ра- 
нијим акцион.арима. Међутим и у том  погледу.он je v по- 
^ОЈБНОМ. положају, будући да je сада једини власник поду-' 
зсћа.

Биланце за 4. последне године показују следећу слику: 
Актива - 1927. 1928. 1929." 1930.

Инвестиције 7.425 7.991 7.896 7.905
Материјал ' 956 1.185 989 805
Сировиие м роба ' 8.283 6.138 ' 6 .8 6 3 ': 4.701
Благајна 21 41 29 ‘ 30



Мениде . . •, : , -, 622 ■ ,Ј29. .346. ■ / . 165
ЕфСНТ.1! у ■ ,461 . 480 483 , 500
ДУЈКИИЦИ 6.401 6.533 8.751 7.447.
Оскивачкн трошкови 53 35 . 17

Пасива :
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Повериоци ; 8.868 6.484 7.866 — :
Анцепти 3.903 3.981 5.049 8.533
Фонд амортизације 989 1.549 2.111 2.675
Добитак , -, 63 112 197 5q
Укупна билаица 24.237 22.536 25.515 21.635

! - i- Сировине и’ роба пале су за преко 2 милиона динара. 
За преко милион динара мањи су и дужници. To значи да 
je подузеће прошле године радило у мањем Обиму него ра- 
није. Предионица je морала бити стављеиа ван погона. Ино- 
страна кудеља долазила je у нашу земљу јефтиније, од до- 
.v.ahe ,цене, макар смо ми. земља која има знатну продукцију 
лаНа. Ткачница je радила. Ну ипак je према ранијим годи- 
нагиа лословање било слабије.

У пасиви видимо извесне промене. Док смо ранијих 
година имали као обавезе „повериоце” и „акцепте” у би- 
ланци за прошлу годину наилазимо само на „акцепте” . Они 
износе 8.5 милиона динара. Повериоци и акцепти укупно из- 
носили су 1929 године 12.8 милиона динара. Смањење износи 
преко 4 милиона. To je у вези са смањењем позиције „робе” 
и „дужника”, У доба тешке привредне депресије још je 
веома повољно, кад се обавезе могу редуцирати за читаву 
трећину. To умањује ■ износ камата.

Инвес-тиције износе 7.9 милиона. Ако одбијемо амор- 
тизацију, crne претстављају вредност од нешто n p é K O  5 ми- 
лнОна..И ако се тлавница преполови-na чак и без новог по- 
вцшења, сопствена би сретства покривала инвестиције. A 
то je једна веома повољна чињеница.

Добитак износи 57 хиљада динара. Са - преносима из 
ранијих година имамо износ од четврт милиона динара.

' У.најновије време иде се за тим да се подигне текстилна 
икдустрија, која има да базира на домаћим сировинама. To 
би‘била вуна, кудеља a затим лан и конопља. За време за< 
гребачког збора одржала се je о том предмету и анкета. 
Ako буду анкети следила и дела, наша индустрија лана 
мбгла би доћи до лепе буДућности. У томе случају и си- 
туација Индустрије лана у Осијеку била би повољна и она 
би се могла развити у . лодузеће већих димензија.

НИШКА ЗАДРУГА —  НИШ.
И у Нишу се налази један од наших најстаријих нов- 

чаних завода — Нишка задруга, која je основана 1888. го- 
дине, дакле пре 42 године. Упркос томе, да су оснивачи 
и.мали пред очима задругу, ипак je банка врло брзо претво- 
рена у акционарско друштво, док je фирма остала непро- 
мењена. To je исти случај као и код Београдске Задруге. 
Раније, главница je износила 250 хиљада динара; тек у по- 
слђратнимчг;одинама она* je повишена: у јулу 1923. тодине 
на 1.25 милиона a у децембру 1926. године на 3 милиона, 
колико и данас износи.

По развој послова Нишке задруге карактеристична je 
њезина дивидендна политика; она je плаћала: до 1913. го- 
днне no 10% ; од 1914. до 1920. године, за ■ време светскога 
рата иишта; у 1921. .години плаћала je 10% a у 1922. години 
12%, Наредне две године опет.по 10%. Онда долазе тешке 
прилике —  од 1925. године до укључиво 1929. године нема 
дивиденде, пошто се постигнутим добитком покривају гу- 
битпи, који су настали као последица извесних ангажмана,
о којима he доцније бити речи. У 1930. години je Нишка за- 
друга ликвидирала све ове ангажмане због чега je поновно 
дошла у могућност да исплаћује дивиденду, и ако овога. пута 
самр. 6%.

Одмах после рата Нишка задруга отпочела je да се 
бари и индустријском производшом; постала je сопственик

фабрике обуће и. фабрике - цигаља; црепа и 'плочица. - Међу- 
тим врло брзо се показало,. да то нису послови за једну 
новчану институцију. У место користи појавили ее губитци; 
због тога je рад у фабрикама обустављен a акционари су 
жртвовали петогодишњу дивиденду, да се ти губитци от- 
пишу, и да се вредност ових предузећа редуцира на нор- 
мално стање. Мирно се може рећи, да je управа задруге- 
скоро пет . година радила искључиво на лечењу ових рана. 
Она би у ту сврху могла употребити и резервни фонд или- 
део главнице — што би процес лечења много убрзало —- 
али je и пут, којим je ишла, потпуно био правилан. Према« 
завршним рачунима из 1924. године смањена je вредност 
фабрике обуће од 5 милиона на 3.09 милиона, a вредност 
фабрике цигаља и црепа од 356 хиљада на свега 38 хиљада 
динара — у шта je урачуната и вредност земљишта -од преко< 
70 хиљада квадратних метара. Уосталом, претпрошле године 
издата je под закуп и фабрика обуће, за годишње 48 хи - 
љада, динара.

После ових искустава веома je разумљиво, да Нишка- 
задруга у своме годишњем извештају истиче, да се бави* 
искључиво банкарским операцијама a нарочито есконтом- 
меница и ломбардом хартија од вредности. To je свакако- 
сигурнији, и уноснији посао.

У наредној таблици упоредили смо главне билансне. 
гшзиције за последње три године. Добијамо следећу елику:-

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 267 530 643
Менице 4.046 4..111 4.880
Дужници 1.702 1.838 2.779
Непокретности 75 76 76
Фабрика цигаља и плочица 406 223 38.
Фабрика обуће 3.172 3.118 3.096
Намештај, прибор, књиге 32 31 32
Вредност рез. фонда 541 561 570:
Хартије од вредности 271 27.1 271
Кауције, оставе и т. д. 3.642 5.719 5.473

Пасива
Главница З.ОСО 3.000 3.000
Резервни фондови 520 549 585.
Повериоци 1.682 1.706 1.002
Улози на штедњу 5.292 5.463 7.125.
Добит 30 56 182
Збир. биланса 14.154 16.480 17.860

Рачун добитка и губитка.
Раеходи

Плате и дневнице 118 172 171
Пореза и таксе 47 . 2 102
Трошкови 58 50 46
Камата no тек. рачуну 213 209 152
Камата no улозима на штедњу 561 625 649;
Добит 30 56 233

Приходи '
Камата меницд 375 404 356'
Камата залога 6 40 143'
Камата no тек. рачуну 125 114 166
Камата хипот. кредита 8 9 —

Провизије 395 470 490'
Закупнина 17 25 72
Разни приходи 101 52 69̂
Збир прихода и расхода 1.028 1.115 . 1.354

Пре свега морамо напоменути, да су биланс и рачу«
губитка и  добитка врло прегледно и јасно састављени.

, У пасиви иарочито падају у очи две чињенице : по- 
раст уложака на штедњу, нарочито у последњој години »  
сжањење повериоца. Улози са капитализираном камагом из-



jioCé крајем 1930. године 7Л2 милиоиа, гфема 5.3 м^Лионћ‘ у'
1929. години. Томе на супрот, смањени су у току Ì930. то- 
Дине повериоци за  700 хиљада динара иа један милион; кре- 
дити код Народне банке снижени су од '380 хиљада на 120 
хИљаДа, a пасивни текући рачуни од 1.37 милиона на 880 
хиљада. Ова редукција повериоца уследила je због већег 
иЈрилива .уложака на штедњу.

Главница je остала непромењена са 3 милмона ди- 
нара, a резервни фондови порасли су последље две године 
за 65 хиљада ка 585 хиљада динара. Од тога отпада на ре- 
довни резервни фонд 263 хиљаде, на фонд за амортизацију 
261 хиљада и на фонд за сумњива потраживања 50 хиљаДа,

Сопс.твена сретства износе дакле крајем 1930. године
3.58 милиона, страна 8.13 милиона a  укупни обртни капитал 
i  1.7 милиона динара.

Пласиран je на следећи начин: на кредите no мени- 
цама дато je 4.9 милиона; од тога се налази 4.5 милиона у 
портфељу банчином, код Народне банке 120 хиљада, a на 
Изћршењу код суда 280 хиљада динара; према прошлим 
двема годинама, у којима су ови кредити остали стаци- 
онзрни, повећање износи скоро 900 хиљада Динара. У још 
Sehoj мери порасли су кредити, који су сабрани под пози- 
цијом дужници. Крајем 1928. године износили су 1.7 мили- 
она, a  крајем ове године 2.8 милиона. Од тога отпада преко 
1 милиона на зајмове на залоге државних хартија од вред- 
иости (у 1929. години износили су свега 82 хиљаде динара) 
на хипотекарне зајмове 102 хиљаде a на зајмове no текућим 
рачунима 1.65 милиона динара,

Непокретности су исказане са 76 хиљада динара, a то 
je билансна вредност банчине зграде са докупљеним плацом, 
који се води no старој куповној цени и која претставља 
знатне тихе резерве. О отписима на вредност фабрике обуће 
и' фабрике цигаља и плочица већ je било говора. Банчине 
хартије од вредности исказане су са 271 хиљаду динара, a 
вреДност резервних фондова, такођер пласирана у државне 
папире, билансирана je са 570 хиљада динара. Укупно, хар- 
тије од вредности износе 840 хиљада динара.

И рачун губитка и добитка врло je детаљно састав- 
љеи —• a пружа врло повољну слику: плате, дневнице и 
доплате чиновништву мање еу но 1929. године (износе свега 
171 хиљаду, што je минимално, нарочито код збира билансе 
о д  18 милиоиа динара) a смањени су такођер трошкови бан- 
чини —  од 58 хиљада у 1928. години на 46 хиљада у 1930. 
години. У опадању je такође камата no текућим рачунима, 
за  око 60 хил.ада динара, због опадања повериоца. Али je 
у порасту камата на улоге, пошто су ови знатно били 
порасли.

Бруто приходи сваке су године већи — и због сма- 
љења расхода, Нишка задруга могла je да искаже ове го- 
дине добит од 233 хиљаде динара, према 56 у 1929. години 
;и 30 хиљада у 1928. години.

Подељена je на следећи начин: 10% резервном фонду 
(23 хил>ада динара), на име тантијеме 28 хиљада, 2 хиљаде 
на отпис намештаја и прибора a 180 хиљада на име 6% 
дИвиденде.

У управи се налазе г. г.: Пера Т. Аранђеловић, прет- 
седник, Драг. М. Живковић, A. Радојковић, Вељко A. Сте- 
фановић, Драг. Миловановић, С. Тодоровић, Драгии^а Ј. 
Цветковић.

, ЗАГОРСКА ТВОРНИЦА ВУНЕНИХ ТКАНИНА Д. Д.
—  ОРОСЛАВЉЕ.

У прошлој години проведено je повишење главнице 
е д  3 на 5 милиона динара. Инвестиције су износмле npeko 
13 мнлиона динара тако да су бнле покривене властитим 
само за нешто преко 20%. Данас претстављају инвести- 
■ције, после формирања „фонда амортизације” у износу од
1.8 милиона динара, вредност од свега 11.5 милиона динара, 
A  како je међутим главницаповећана ка 5 милиона динара,

швестицИје су покривеае вЛаститим сретсташ 1а са кШ тр 
око 45%. Према тбме je однос властитнх србдстава' •' н' 
вестицнја много повољнији но што je бно раиије. Времеиом, 
нарочито ако се приступи проширењу подузећа биће по- 
1 ребно приступити новом повишењу главнице. Међумик е 
Обзиром на чињеннцу, да je прошле године фонд амортиза- 
ције дотиран са 950 хиљада ' динара за 6—7 годика/ уколико 
Cf амортизација буде вршила истим темпом, в л а с т » а 1 1 £  
средства покривати већ и билансну вредност иивестицИја'.

С обзиром на прилике које владају на нашем новчаном 
тржишту било je повишење главнице Загорске индустрије 
вунених тканина могуће само ради тога, јер се ослања нз. 
јаке капиталистичке кругове гг. Милана Прпића из Загреба 
и Карла Ајзерта из Лодз-а. У текстидној индустрији Савска 
бановине играју важну улогу Пол»аци, нарочито из Лодза, 
који су после губитка руског тржишта и хиперпродукцИј'е 
пољске индуетрије преносили своје творнице у друге др- 
жаве које још немају развијену текстилну индустрију. Fi 
Ајзерт има намеру да се у још већој мери ангажира у нашој 
текстилној индустрији. У просторијама бившег „Коранита” 
у Карловцу мисли у најкраће време да инсталира нову текс- 
тилну индустрију већих димензија. ■■■*?■■

Загорска творница вунених тканина запослује око 
радника. Још прошле године радило се у три смена. 11»- 
четком ове године коњунктура je нешто попустила јер јс 
опала куповна снага. Међутим je добила домаћа текстилна 
индустрија, услед великог пада цена сировина, све већу 
предност од стране индустрије. Ha готове фабрикате je 
данас царина исто толика, колико je износила пре 5 до 6 го- 
дина кад je цена сировине била двоструко већа него што je- 
данас. Опадање консума текстилне робе погађа у првом реду 
иноземне индустрије. Увоз текстилне робе опада сваког ме^ 
сеца. Домаћа текстилна индустрија ради данас опет пуном 
паром. A царинска заштита која уелед падања цена сиро- 
вина постаје стварно све већа, пружа могућност новог пв- 
лета a тиме у вези и већу зараду. Многа подузећа, наро- 
чито она која су основана тек пре неколико година, додуте 
не воле изказивати веће чисте добитке. Форсира се амортИ- 
зација. Међутим се профит из акционарских друштава можв- 
извући и на други начин a не само преко дивиденде.

Биланца за 1928. и 1930. (за 1929. годину je нисма 
могли добити) изгледа овако :

Актива : 1928» 193®.
у хиљадама динара

Готовина 364 517
Ефекти 185 273 1
Дужницн 6.427 11.783 . f
Залиха робе 10.614 13.372
Инвестиције 13.372 11.897
Г убитак 372 -

Пасиаа:
Г лавница 3.000 5.000
Резерве _ _ 8 i
Повериоци 30.139 33.275 1 f
Резерва амортизације 502 1.829
Добитак 9 *
Укупна биланца 33.642 40.123
Збир билансе прелази 40 милиона. To већ показује да 

ради о подузећу већих димензија. Кроз ове две последње 
године код инвестиција није било знатних промена. Порасле 
су за ттола дшлиона динара. Дужници су порасли за npeko’
5 мнлиона. To je у вези са приликама тржишта. Услед 'сла- 
бије куповне снаге плаћања су епорија него раније пак се'' 
мора и дуже чекати док се дође до противредности. Залиха 
робе je порасла за преко 3 милиона. Кроз последње две го-‘ 
дине фабрика је јаче искоришћавала свој капацитет пак рлдм 
тога и повећала залихе робе. Међутим to k o m  прошле годинр 
мора да je у извесним периодима залиха робе била још и
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већа jép je прд 'сам крај .године коњунктура била слабија. и 
присгупадо ее je редукцији' послован.а, прелазећи .нл нор- 
мални рад удкчто ранијих две или три смене.

Поред повишења главница за 2 милиона динара., мој, 
рало će” у већој мери апелирати на повериоце. Они ? у , псч 
расли 6д 30 на 33 милиона динара. Однос између власгитих. 
и пбверених сретстава доста je неповољан. Сав обрг.ии sa* 
питал, a он je" ć обзиром на наше прилике, у  првом реду 
ради дужег. кредитирања купаца морао бити ...знатно покри-; 
вен товереним сјретствима. To наравно знатним износима у 
име камате поекупљује продукцију и отежава конкуренцију 
са оним подузећима који у већој мери раде властитим сретт 
ствима. ,

. Губитак који je концем 1928. године износјто 372 xn-, 
љаде динара елимицирад je и концем ћрошле. године ■ из* 
казан je добвдак од 9 хиљада динара., У име амрртиза ,,':е 
инвестиција употребљеи je износ од 946 хиљада дииара. Дги 
леко више него ранијих годииа. Д а je амортизација. била вр- 
ијена у ""гранидама раиијих година, изказани чисти добитш, 
био би знатно већи. Међутим Загорска творница вунееих. 
тканина форсира амортизацшу без. икаквог обзира на про.фи". 
који ће да искаже.

У управи се налазе следећа гг. : Милан Прпић, прет- 
седник, Карл Дјзерт, потпретседник (Лодз) Јован Макси- 
мовић. Директор je г. Лео Тобољски. , I

СШШТСКА ТРГОВАЧКА БАНКА Д, Д, — СПЛИТ.

Сплитска трг.ов.ачка банка била je пре неколико дана 
поприште једног крваврг догађаја. Док je управни одбрр: 
расправљао са . једним од најв.ећих дужника о начину от~ 
плате отказаног кредита, „овај, je опалио револвер на прет-| 
седника управног одбора и тешко ra ранио. Затим je из-'1 
вршио самоубијство.

. Имовинске лрилике овог банкарског дужника нису 
биле такве да би сигурдост потраживања долазила у гштање./ 
Једино што. његова имрвина није била ликвидна. Злато које. 
je тто у дућану, није се дало (опет услед кризе) брзо про-: 
дати a некретрине.које je miao, нису.се дале брзо уновчити,(; 
Kao моледа најважнији разлог.да je дошло до отказа кре-1 
дита, a no. трме и до крваве трагедије неки наводе чињеницу;* 
да je покојник, раније талијански .олтант, у најновијс времеј 
затражио и добио наше држављанство.

Сплитска трговачка банка je новчани завод специ- 
јалне врсте. He no својој структури, нити no начину посло-f' 
вања, него no својим клиентима. Он ради готово искључивц;

. са талијанским оптантима. Са онима који су' иЗ ма Kojerfj 
разлога примили наше држављанство не подржава више n o i 
словних одношаја. S

Број талијанских оптаната у Далмацији постаје св^ 
мањи. О новим оптантима нема ни говора. A они који су ту^ 
делом се селе у Италију или примају наше д-ржављанстврј' 
Да ниј.е потешкоћа са наше стране, број рних који би узел^  
наше држављанство био би већи. Деца талијанских оптаната, 
не могу код нас добити јавну службу. A будући да су тс>' 
претежно становници градова, тешко je ако се бар једномј? 
делу деце, пошто еу завршили школе, не мрже осигурати 
јавна служба.

Њихови синови приморани су да иду у: Италију, јер 
једино тал«.о могу добити. службу. A и у пословним одно-: 
си.ча, осећају — они, који су примили талијанско др*ав-| 
љанство, како им v сваком погледу иде на терет. Будући да| 
je њихов: број у појединим градовима минималан, осећају у  
своји.м послрвима да их већина ставовништва избегава. Нема:' 
једног фррмадног.бојкота али ее ипак осећа већа. стагнација 
у пословима, џего што je то елучај код привредника нашег 
језика.и народности. , • :

Знатан број оптирао je за Италију ради аграрне ре- 
форме јер кар.;.талвјаАСки државд,ани пролазе боље у ствари' 
оштете — дотично уопште нису приморани да пристану на

ликвидацију сељачких томе сличних .односа. МеЈјути.м кад 
с.е то диЈјање деф^нитивцо реодн престаће интерес за талн- 
јанско . држављанств.о. У сваком елучају ,,број талијанеккх 
оптаната.да нашим обалама постаје из годин^ у годину-све 
мањи. За десетак година -шихов ће број постати незнатан.

Код овакових прилика јасно. je да се ни .новчани завод 
на који се ослањају ти. оптанти не може похвалити јаким 
развитко^!. Развитдк Сплитске. трг.овачке банке није једнак 
развитку осталид повчаних завода Сплита. Д о^ они бележе 
корЈСт.антан. пораст, биланце, Сплитска трговачка бан«а пока- 
зује .одадањ^. , , .

, Биланце з а :4 последње годиие показују следећу слику:

Актива; 1927. 1928. 1929; 1930.
у хиљадама динара

Благајна 194 255 , 272 299
Менице. 1.740 2.759 3.380 2.135
Дужниди 25.088 . 19.341 18.555. 19.745
Ефекти 105 50 59 25
Валуте 14 14 13 13
Непокретностд 66 1.568 1.613 1.581

Пасива ;
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерве 580 600 620 640
Улошци 6.965 7.088 10:526 10.961
Повериоци 18,475 15.136 11 .'649 11.019
Добитак 195 193 165 '198
Укупно 27.225 24.044 24.005 23.850

Укупна биланца пала je за 4 године од 27.2 милиона
на 23.9 милиона динара што je ретка појавз код новчаних
завода. Улошци се добро држе. Дапаће показују константан
пораст. Кроз ове четири године укудна je биланса опала
за 3.5 милиона динара a улошци ■су порасли за 4 мршиона.
За то су повериоци смањени за 7.5 милиона динара.

Паралелно са повериоцима иду и дужници. Кроз ове
4 године опали cv за преко 6 милиона динара,. Прошла го- 
дина бележи и знатно смањење менииа, .

Чисти добитак износи прошле године. 1,98 хиљада 
према 165 хиљада прошле године. Он je поновно досегар 
висину ранијих година. Интересантко je да,.је добитак у пог 
расту, макар да je пословање у опадању. Поготову кад 
узмемо. у обзир да je каматна стопа била прошле годиве 
знатно нижа него раније.

Јасно je да се Сплитска трговачка банка неће моћи 
развити у новчани завод већих димензија. Бар не тако дуго 
док се буде ослањала на талијанске оптанте. Ако -напусти 
евој уски. пословни круг може да прошири своје послове 
иа макар се и ослањала на новчане заводе из Италије. Један 
талијански новчани завод или онај који се ослања на капитал 
№  Италије, може код нас успешно да се афирмира. Али то 
ne. може новчани завод који се ослања на оптанте. ■ Мировни 
уговори дали су оптантима извесна права и привилегије. 
Али динамика привредног живота њима није дге.волмлт да 
развију већу делатност. Морали су. се повући међ’ своје, 
хелити се ван границе . свога досадашњег боравка на тери- 
ториј државе за .коју еу оптирали. Талијански капитал може 
једног дана да игра улогу и на нашем Приморју, алw никада 
капитал талијанских оптаната.

За 19301 гУдину банка je плаћала:5% дивиДенду.
У управи се налазе: претседник Двимо Саво, потпрет- 

.седник др. Дернардо Пе.золи, Винценцо Форетић; др. ТЗу- 
сепе .Илић.ц^.Г, A. Милисић. Цензрри су: др. Дирмо Караман, 
др., Улрико. де Микели Вцтури и инж. Алфредр, Риболи. ;

ЧитаЈте наше 
аналмзе биламса
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Рачун изравнama. на дан 31. дедембра 1930. године
А кти ва Пасвва

Д ин ара Динара
Фабрична постројења 37,020.691.— Главница 20.000.000 —
Д уж ници 29.020.515.74 Општи резервни фонд 900.000,—
Благајна, хартије, Пошт. штед. 20.935.421.31 Ажија рез. фонда 2.105.000,—
Инвентура 45.177.161.59 Повериоци

Преносне позиције
Добит — пренос из 1929. године
Добит у 1930. години

107.439.379.64
254.985.49
155.868.31

1.348.556.20
У купно 132.203.789.64 Укупно 132.203.789.64

Расжоди
Рачун добитка и губитка на дан 31. дедембра 1930. год.

Приходи

Динара Динара
Режијски трошкоеи 16.532.077.02 Пренос добити 155.868.31
Курсна разлика 348.026.31 Бруто — добит 22.314.630.36
Дубиози 264.167.59
Амортизације 3.821.803.24
Добит — пренос из 1929 године 155.868.31
Добит у 1930. години 1.348.556.20

Укупно 22,470.498.67 У купно 22.470.498.67

У П Р  A  В Н 'И О Д  Б  О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Lanena industrija d. de prije Ivan Fiedler u Osijeku
Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930. god.

A ktiva Pasiva

Nekretnine i strojevi 
Potrepštine i materijalije 
Sirovine i gotova roba 
Blagajna 
Menice
Vrednosni papiri 
Dužnici
Prenosne stavke

Dinara
7,905.288.14

805.310.63
4,701.614.36

30.474.91
165.921.47
500.450,—

7,447.419.33,—
79.236.26

Dion .glavnica 
Prihvati 
Amortizacije 
Prenosne istavke 
Dobitak od god. 1929. 
Čisti dobitak u g. 1930.

Dinara
10,000.000.—
8,533.972.25
2,675.766.—

171.944.18
197.782.35
56.250.30

Ukupno 21.635.715.10 Ukupno 21.635.715.10

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

иа dan 31. dee. 1930» god.
Prihodi

Poslovni troškovi 
Amortizacije 
Otpis dubioznih dažbina 
Dobitak iz god. 1929. 
Čista dobit u god. 1930.

Dinara
6,431.776.26

564,042.—
291.543.51
197.782.37
56.250.30

Dobitak iz god. 1929. 
Brutto dobitak fabrikacije

Dinara
197.782.37

7,343.612.07

Ukupno 7,541.394.44 Ukupno 7,541.394.44

U P R A V N I  O D B O R N A D Z O R N I  O D B O R
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Садржај :
Državna fabrika šećera na čukarici 
„Slavonija” društvo na dionice za industriju drva u Zagrebu
Ју г о с д а в е н с к а  н а ф т а  д . д . —  З а г р е б
П о л и м с к а  б а и к а  у  П р и јеп о љ у
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DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČUKARICI*)

Kapacitet proizvodnje naših domaćih fabrika šećera je 
danas za oko 35% veći od potrošnje šećera u zemlji. Kod re
lativno jednakih proizvodnih troškova mogla se povećati pro
izvodnja i preko domaćeg konsuma, pošto je postojala mogu
ćnost, da se viškovi izvoze. Ovih poslednjih godina pak su cene 
Šećera na svetskom tržištu u neprekidnom opadanju. Naročito 
u 1930. i 1931. godini ovo je opadanje zauzelo katastrofalan 
obim, kao posledica ogromne hiperprodukcije. Zbog toga je u 
proleće ove godine došlo do međunarodnih pregovora — Čed- 
bernov plan •—• kojim se svetska proizvodnja i distribucija regu- 
lisala na višegodišnji period — što je imalo za posledicu izvesnu 
stabilizaciju cena, koje su ipak još vrlo niske. Prema prilikama 
koje sada vladaju na svetskom tržištu, naš bi izvoz šećera bio 
skopčan sa velikim gubitcima; fabrike bi morale da računaju sa 
gubitkom od najmanje 3 do 4 dinara po kilogramu.

Ovakva je situacija prisilila naše fabrike da svoju pro
izvodnju reduciraju — a seljaka, da smanji površinu repom za
sađenu. Međutim, to nije laka stvar; naročito ne kod fabrika, 
pošto se u tome slučaju povećavaju troškovi proizvodnje (cena 
koštanja), usled nepromenjenosti fiksnih troškova, što ima 
za posledicu smanjenje čiste dobiti.

Našim čitaocima je poznato, da postoji u našoj zemlji 
8 fabrika šećera (zapravo 9, ali ona u Starom Sivcu ne radi) od 
čega su dve fabrike državne — na Belju i na Čukarici kod Be
ograda.

Državna fabrika šećera na Čukarici je jedina na teritoriji 
predratne Srbije. Prilikom analiziranja njezinog bilansa za 
1928/29. godinu, mi smo opširno prikazali njezinu burnu istoriju.

Ona je postala državnom svojinom 1. januara 1926. go
dine — na osnovu ugovora o miru — a na taj način, što smo 
ranije procenjenu vrednost fabrike odobrili Nemačkoj na ra
čun reparacija. Ovako je čukarička fabrika šećera postala dr
žavna; pri tome pak treba napomenuti da ona, i ako državna, 
ne uživa ni najmanje povlastice ili kakve specijalne privilegije. 
Ona je podvrgnuta slobodnoj konkurenciji kao i sve druge pri
vatne fabrike ali je uprkos tome — ili možda baš zbog toga — 
danas nesumnjivo naše najlukrativnije državno preduzeće,.

Koliki je udeo čukaričke fabrike šećera u našoj ukup
noj industriji šećera, pokazuje sledeća tablica:

Ukupna pro- Od toga Ukupna pro- Od toga 
Godina izv, šeč, repa otpada na izvod, šećera otpada na 

u mil. kgr. Čakar.uVu u mil. kgr. Cukar. ue/„
1926/27 559.9 9.07 70.0 7.80
1927/28 692.0 10.53 75.2 9.93

*) Za 1928/29. godinu bilans je analiziran u dodatku
„Narodnog Blagostanja” od 10. m aja 1930. god., br, 19, str. 81,

1928/29 954.0 7.23 128.8 6.61
1929/30 945.8 9.37 131.6 7.52
1930/31 746.5 9.99 105.0 7.81

U pogledu na prerađenu repu i proizvedeni šećer je nje
zin udeo u kampanji 1927/28. bio najveći: ona je preuzela 
10.53% od ukupne proizvedene repe. Prema apsolutnim ciframa, 
najviše je preradila repe u kampanji 1929/30. — koja je dala 
i najveću količinu šećera. To je bio slučaj kod svih naših fabrika. 
Posle ove godine dolazi restrikcija proizvodnje, što nam poka
zuje naredna tablica:

Preuzeta šećerna proizvedeno šećera Randman
Godina repa u hiljad. kg. u hiljad. kg. u %
1926/27 50.717 5.468 10.78
1927/28 72.863 7.451 10.23
1928/29 68.988 8.531 12.38
1929/30 88.663 9.833 11.10
1930/31 74.557 8.200 11.00

Prerađene količine šećerne repe pokazuju interesantnu 
sliku: od 1926/27. do 1929/30., kad je najviše prerađeno, pro
izvodnja je povećana za 38 miliona kg. repe na 88.7 miliona kg. 
U poslednjoj kampanji 1930/31. godine ona je smanjena za 14 
miliona na 74.5 miliona kg. repe.

Analogno tome kreće i proizvodnja repe; ona je povećana 
'za vreme od četiri godine za oko 80% (od 5.5 miliona kg. u 
1926/27. na 9.8 miliona kg. u 1929/30. godini).

Randman iznosi u poslednjoj godini 11%; to je odnos iz
među proizvedene količine šećera i utrošene količine šećerne 
repe. Dva su faktora, koji utiču na randman: prvo je kvalitet 
repe u pogledu sadržine šećera a drugo je pitanje tehničkog 
načina proizvodnje odnosno tehničke usavršenosti postrojenja. 
U kampanji 1928/29. randman je bio najveći sa 12.38%, zahva
ljujući vandređno povoljnom kvalitetu repe.

U poslednjoj godini je prinos repe po hektaru bio pri
bližno jednak srednjem prinosu poslednjih 10 godina (sa 13031 
kg. repe prosečno na hektar), a tako isto je i sadržina šećera u 
repi sa 15.898% približno ravna srednjoj prosečnoj sadržini še
ćera za poslednjih 10 godina. Kvalitet repe bio je daleko ispod 
srednjeg; prosečni srednji koeficijent čistoće za poslednjih 10 
godina bio je 85.43, dok je u ovoj godini iznosio samo 82.67%. 
To je imalo za posledicu, da su naše fabrike šećera imale više 
melase, odnosno da je više sirovine prešlo u melasu, za čitavih 
2.584%. Ovako izuzetno nizak koeficijent čistoće objašnjava se 
štetam a od miševa (gotova svaka repa bila je najedena) zbog 
čega je bila podložna brzom kvaru.

Drugi faktor, koji utiče na randman proizvodnje, je 
tehnička usavršenost postrojenja. Mašine čukaričke fabrike su 
stare, ali se postepeno izmenjuju i moderniziraju. Naročito po
slednje godine. Izbačene su stare mašine, neekonomične i sa 
malim kapacitetom i zamenjene novim, ekonomičnijim i sa



mnogo većini kapacitetom. Do ove godine fabrika je prerađi
vala dnevno oko 82 vagona repe. Novoizvršenom rekonstruk
cijom garantovano je povećanje na 100 vagona dnevne prerade 
repe. U ovoj godini, kako cela obnova još nije bila izvršena, 
bilo je prerađeno dnevno 104.33 vagona. Prema tome fabrika 
može da preradi za vreme trajanja jedne kampanje godišnje 
oko 11000 vagona repe bez trapljenja i da izradi oko 1200 va
gona šećera, radeći 100 dana u godini, t. j. za vreme koje -'se 
smatra kao normalno za naše klimatske prilike.

U poslednjoj poslovnoj 1930/31. godini čukarička fabrika 
šećera je preuzela od proizvođača 74.557.100 kg .šećerne repe 
i izradila 8,199.930 kg. šećera — bele robe — ; pored toga do
biveno je 3.63 miliona kg. melase i 3,77 miliona kg. suvih 
rezanaca.

Melasa i rezanci su vrlo važni nuzprodukti proizvodnje 
šećera. Usled niske cene suvih rezanaca prodaja je u zemlji bila 
znatno veća nego ranije. U 1930/31. godini je fabrika na Čuka- 
rici prodala u našoj zemlji 1.99 miliona kg. rezanaca, dok je u 
1929/30. godini prodato svega 399 hiljada kg. To je važno u 
pogledu podizanja stočarstva. Najveći deo rezanaca i melasa 
pak se izvozi u inostranstvo.

U narednoj tablici uporedili smo kretanje otkupne cene 
repe kao i srednju prodajnu cenu gotovih proizvoda.
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Sečer
kristal

Kocke 
i prali

Melasa Rezanci

1927/28 26.29 12.886 14.306 1.268 1.534
1928/29 24.71 12.106 13.507 1.452 1.536
1929/30 21.34 11.665 13.091 1.158 1.049
1930/31 21.45 10.715 12.441 0.700 0.585

Otkupna cena repe opadala je sve do 1929/30. godine. 
U poslednjoj godini je pak bila na otkupnim stanicama veća ; 
za 20 para kod 100 kg. od cene plaćene u ranijoj godini i to 
uprkos tome, da je cena šećera, prema kojoj se određuje i ot
kupna cena repe, bila znatno niža nego u prošloj godini. Do ove 
godine fabrika je plaćala za repu vrednost od 3 kg. neopore
zovanog kristalnog šećera i davala besplatno seme za sejanje, 
a u ovoj godini data je vrednost od 4 kg. neoporezovanog še
ćera, ali je naplaćivano seme za prvo sejanje. Pošto je za 100 
kg. proizvedene repe seme koštalo oko 2.30 dinara, a vrednost 
jednog kilograma neoporezovano šećera bila je najmanje 5.25, 
onda to znači, da je čukarička fabrika plaćala ove godine repu 
sa najmanje 2.95 dinara skuplje no što je plaćala po prošlogodi
šnjoj ceni.

Račun izravnanja.
Aktiva 1926/27 1928/29 1929/30 193.'

u hiljadama dinara 
Gotovina: »

u blagajni
žiro račun kod ovd. banaka

63
5.595

28
34.076

64
24.375

108
18.626

Ukupno 5.658 34.104 24.439 18.734
Dužnici:

Min. fin. rač. viškova — — 9.712
komitenti za šećer — 2.160 1.445 2.301
razni dužnici — • 7 8.586 2.582
fabrični ekonomi 753 . 302 262 162
proizvođači repe

dužnici 1928/31. 19.452 2.673 2.772 2.154
proizvođači repe

dužnici 1931/31. — ■ 16.498 12.987 8.669
dužnici Min. pravde

iz 1921/25. — 1.052 1.052 1.013
Ukupno 20.205 22.694 26.906 26.596

založni bonovi Min. fin.
kod Nar. banke 15.000 — — —

Vrednost rez. fonda — 1.250 2.500 6.946

Fabrikati 7.777 13.816 22.804 22.650
Nepokretnosti i objekti:

zemljište i zgrade 9.979 9.487 9.750 9.660
cekup. maš. uređaj 9.558 8.385 8.210 7:650

Ukupno 19.537 17.872 17.960 171310
Pokretnosti 6.311 6.243 4.802 2.777

Pasiva
Obrtni kapital — 41.740 41.740 41.740
Fondovi za obnovu 360 13.913 16.222 11.828
Rezervni fond 754 7.711 9.760 10.726
Specijalni fond 1.877 840 1.080 1.320
Poverioci :

Min. fin. dotacija 29.000 8.000 12.296 12.205
Min. fin. trošarina 6.120 12.271 10.692 10.977
poverioci privatni 12.768 3.783 1.688 1.461
poverioci prenosni —• - 4.172 2,848 1.517
otpisi duž. Min. pravde —■ —j 1.052 1.013
šećer u komision „Belje” — — — 777

Ukupno 47.888 28.226 28.559 27.953
Tantijema — ’ 2.502, 2.049 1.445
Zbir bilanse 74.492 96.005 99.412 95.013
Čista dobit 18.361 25.020 20.495 16.059

Slika završnih računa veoma je interesantna. U pasivi, 
pada u oči prva pozicija, naime obrtni kapital, koja tri posled-- 
nje godine iznosi nepromenjeno 41.74 miliona dinara. Pošto je 
državna imovina, fabrika nema sopstvene glavnice; mesto toga 
postoji'„obrtni kapital”, koji je odmah prve dve godine , for
miran iz čiste dobiti. Ali to nije sav obrtni kapital fabrike ;on 
iznosi krajem juna 1931. godine oko 93.5 miliona i to: 41.74 
miliona je glavnica, 23.87 miliona fondovi, dok su poverioci iska
zani sa 27.95 miliona dinara.

Međ poveriocima, najveći iznos pretstavlja potraživanje 
Ministarstva finansija, sa 12.2 miliona dinara. Međutim ovo je 
potraživanje naročite vrste. Toliko je odobreno Ministarstvu 
finansija odnosno državi na čistoj zaradi fabrike u prošloj go
dini. Na trošarini fabrika duguje državi 10.98 miliona, ali sma
tramo da se i ovo zaduženje ne može smatrati kao dug, pošto je 
u vezi sa opštim kreditiranjem trošarine, odnosno tehnikom na
plaćivanja. U aktivi bilansa vidimo, da ima fabrika na žiro ra
čunu kod drugih banaka potraživanje od preko 18.5 miliona pa 
bi prema tome lako bila u stanju, da sve svoje dugove odmah 
isplati. Privatni poverioci, koji su još 1926/27. godine iznosili 
12.77 miliona dinara, iznose u ovoj godini svega još 1.46 mi
liona dinara.

Iz svega ovoga izlazi, da Državna fabrika šećera uopšte 
nema poverioca — niti dugova.

Fondovi fabrike su u ovoj godini, uprkos dotacija iz te
kuće poslovne godine (u visini od 2.41 milion dinara) za 3.2 
miliona manji no prošle godine. Pre svega smanjen je fond za 
obnovu mašina što pokazuje, da je u ovoj godini nabavljeno 
novih postrojenja na račun fondova u iznosu od 5.6 miliona; da 
toga nije bilo, fondovi bi iznosili skoro 30 miliona dinara.

U aktivi pada u oči velika gotovina kojom fabrika ra
spolaže. Doduše ona je prema 1928/29. godini skoro za polo
vinu manja, ali iznosi još uvele 18,7 miliona dinara, što je za
1.5 miliona više no što su iskazane vrednosti svih fabričkih 
investicija.

Smanjenje gotovine potiče ц glavnome od toga, što je 
fabrika dala Ministarstvu finansija po novome računu viškova 
jedan deo na upotrebu od skoro 10 miliona dinara kao akonto 
buduće dobiti. Prema prošloj godini su dužnici, u koje treba 
ubrojiti i dug Ministarstva finansija, ostali nepromenjeni sa 26,5 
miliona dinara. Krediti dati sadiocima repe, kao avansi, iznose 
ove godine svega 10.8 miliona, prema 15.76 miliona u 1929/30. 
i 19.2 miliona u 1928/29. godini. To je u vezi sa smanjenjem 
površine zasađene repom. Dužnici, komitenti za šećer, nešto su 
veći no u prošloj godini a iznose svega 2.3 miliona dinara, To je



minimalan iznos, ako uzmemo u obzir, da je u toku godine bilo 
komitentima predato robe ü vrednosti od preko 100 .miliona di
nara. I to ima svoj naročiti uzrok: u najviše slučajeva plaća se 
šećer unapred-bez kredita. Vrednost rezervnog fonda, uložena u 
akcije Agrarne banke, porasla je u 1931. godini na 6.9 miliona 
dinara, zbog uplate poslednjih rata.

. , Vrednost proizvedene robe na lageru, naime šećera, me
l a s e  i, rezanca-iskazana je sa 22.6 miliona dinara, a . prema pro
šloj godini je ostala skoro neprdmenjena.

■ Interesantno je pogledati koliki prihod daje državi fabrika 
šećera. Od trošarine, država je u poslednjo kampanji, primila 
50 miliona dinara, na ime poreze i prireze 5.85 miliona dinara 
a k-ao čistu:•dobit 12.2 miliona: ukupno dakle 68.5 miliona di
nara ili okruglo 70 miliona. To svakako da nije mala stvar.

Čista dobit fabrike šećera na Čukarici je za 4 miliona dina
ra manja no u prošloj godini, a iznosi svega 16 miliona dinara. 
Uzroke smo nabrojali: manja proizvodnja, skuplje plaćena repa, 
slabiji'randman zbog lošije kvalitete repe, niže cene šećeru, me-' 
lasi i rezancima' (kod kojih je pad cena naročito veliki).

' Uprava fabrike je izračunata da je zbog tih promena u 
cenapia im ala 'u  "posledjndj godini manje prihoda 9,2 miliona di
nara, i d a  bi u slučaju nepromenjenih cena imala za 6 miliona 
d inara 'veču dobit od sadašnje, odnosno 22 miiiona; pošto je 
prošlogodišnja dobit iznosila 20 miliona dinara, ovogodišnja bi 
je nadmašila za puna dva miliona. Ovo dokazuje da je fabrika 
u. poslovnoj 1930/31. godini dobro radila i da je pokazala lep
napredak.

Račun gubitka i dobitka.
1926/27 1928/29 1929/30 1930/31 

u hiljadama dinara
Rashodi

Održanje fabrike, plate i dr. 48.689 11.115 7.660 7.792
Porez i - prirez — —■ 8.022 5.846
Otpisi ' 4 2.139 2.452 2,499 1.402

Ukupno — — 18.181 15.040
Podela čiste dobiti:

4%:; nagrade upravi — 1.251 1.024 642
5% činovništvu — • 1.251 1.024 803
5%, rezervnom fondu — 2.502 2.049 803
10% fondu za obnovu — 5.004 4.099 1.606
ostatak Min. fin, odel.

za budžet — 15.012 12.297 12.205

Čista dobit 18.361 25.020 20.495 16.059
Prihodi

Od proizvodnje 66.366 35.157 35.628 27.373
Od kamata, .provizija itd. 152 3,431 3.050 3.526
Zbir prihoda ili rashoda 66.518 38.588 38.678 31.100

Bruto prihodi su iznosili u 1930/31 godini 31.1 milion di
nara; od toga otpada 3.5 miliona na prihode od kamata, pro
vizije i t. ,.d. a 27.57 miliona na prihod proizvodnje.

Rashodi su ove godine manji za 3 miliona od prošlogo
dišnjih (iznose: 15 miliona); razlika je 16.06 miliona — što je 
čista dobit,

Podeljena je .na sledeći način: 4% dato je upravi kao na
grada — .642 hiljade, 5% činovništvu — 803 hiljade, 5% re
zervnom fondu za. amortizaciju — 1.6 miliona a ostatak, 12.2 
miliona odobren je Ministarstvu finansija, odelenju za budžet 
kao čista dobit.

Ovih,.dana objavljen je zakon, koji donosi novo optere
ćenje za naše . domaće fabrike šećera — pa i državne fabrike 
na Čukarici. Trošarina je “povećana 1.25 za kristal odnosno 1.50 
kocke a carina smanjena za 0.25 za kristal odnosno 0.50 dinara 
za kocku. Ukupno pogoršanje dosadašnjih uslova iznosi 1.50 od
nosno 2 dinara za kristal i kocke a cene se po istom zakonu 
ne smeju povećati za više od 1 dinara po kg.

U upravi Državne fabrike na Čukarici se nalaze g. g.: 
Dr. Drag. Đ. Novaković, pretsednik; Dr. T. Mirković, Marko P. 
Cemović, Živ. C. Tajsić, Aleksandar Vuković.

„SLAVONIJA” DRUŠTVO NA DIONICE ZA INDUSTRIJU 
DRVA U ZAGREBU.

Prilike u našoj industriji drveta pogoršavaju se. Svetska 
kriza ima za posleđtcu da je tražnja za drvetom, naročito za 
boljim vrstama, znatno opala. Sa druge strane Poljska, a naro
čito Rusija, bacaju na tržište znatne količine drveta, ne gleda
jući na cene. Kod takvih prilika nije nikakvo čudo što se danas 
za izvezeno drvo dadu polučiti tek dve trećine ranije cene. Pro
dukcijom troškovi ostali su u glavnom jednaki. Ni u kome slu
čaju nisu sniženi u razmeri opadanja cene. Usled toga drvna 
industrija nalazi se u teškoj krizi. Na domaćem tržištu su usled 
jake konkurencije pojedinih poduzeća prilike po mogućnosti 
još nepovoljnije nego što je kod izvoza.

iBilans za prošlu poslovnu’ godinu većine naših šumskih 
poduzeća iskazuju gubitke. Tu i tamo koje poduzeće iz razloga 
prestiža držalo je da i za prošlu godinu mora iskazati dobitak, 
upotrebljavajući rezerve ranijih godina. Međutim za ovu go
dinu, toga neće biti.

U najnovije vreme situacija se je kod šumske industrije 
u toliko pogoršala što je Francuska, koja povlači znatne koli
čine našeg drveta, u prvom redu hrastovine, zaključila, da uvoz 
drveta kontingentira. Naš kontingent tako je odmeren, da je 
sa onim što smo izvezli prvih meseci ove godine već iscrpen. 
Po tome Francuska za neko vreme ne hi došla u obzir za plasi
ranje.našeg drveta. A ni kasnije perspektive ne bi bile povoljne. 
Poduzeti su koraci da se naš kontingent poveća. Međutim kako 
to traži i Poljska, i kako Francuska ide za time da redukcijom 
izvoza popravi svoj trgovinski bilans, teško je verovati d a  ćemo 
u tome uspeti.

Jedina je svetla tačka da je zadnjih meseci kod šumske 
industrije došlo do karteliranja. Ovaj kartel ne samo što će gle
dati da regulira cenu kod izvoza nego će regulirati i cene u unu
trašnjem prometu. Naročito ako mu uspe da regulira i cene kod 
licitacija šumskih kompleksa.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:
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Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Gotovina 322 272 356 324
Zgrade Zagreb-Brod 2.280 2.280 2.280 2.280
Strojevi tvornice 21.395 ■ 21.395 21.010 21.010
Inventar 859 859 859 859
Vlast. Čakovac 1.500 1.113 1.211 1.191
Efekti 10.602 1.992 6.422 653
Dužnici: 32.745

afilirana poduzeća 18.140 19.439 19.428
šumski poslovi 6.000 11.421 6.834
razni dužnici 24.732 19.365 17.415

Roba 62.365 47.150 75.306 65.260
Gubitak 35.183 — — 1.406

Pasiva
Glavnica 36.000 6.000 30.000 30.000
Rezerva 5.131 — . — _____

Amortizacija 7.911 9.164 9.164 9.164
Prihvati 31.886 61.596 91.600 84.923
Poverioci 100.670 46.613 18.374 —

Ukupna bilansa 183.381 125.232 151.125 126.096
U formalnom pogledu bilansa za 1930. godinu razlikuje 

se od bilansa ranijih godina u dva pravca. Dok je ranijih godina 
bila specifirana u pogledu dužnika rfa: afilirana poduzeća, šum
ske poslove i razne dužnike, za prošlu godinu svi su dužnici is
kazani u jednom iznosu. Kod pasive ranijih godina imali smo 
pored prihvata i poverioce. Za prošlu godinu sve su obaveze 
iskazane kao prihvati tako da poverioci nisu posebno iskazani.

Ukupna bilansa je prošle godine opala za 25 miliona di
nara. Ona je za 55 miliona dinara manja nego pred 4 godine.

Investicije su iskazane sa istim iznosom kao i 1929. go
dine. Budući da je i račun amortizacije iskazan sa istim iznosom 
kao i pre godinu dana, to znači, da se prošle godine nisu vršili 
nikakvi otpisi. To bi još povećalo iskazani gubitak.



Dužnici su iskazani sa 32.7 miliona dinara. Godine 1929. 
dužnici su iznosili ukupno 43.6 miliona dinara. Sniženi su za 
preko 10 miliona dinara. Za deset miliona dinara snižena je i 
zaliha robe. To je u vezi sa prilikama industrije drveta. Slabije 
poslovanje i mnogo niže cene mora da se odraze i na bilansi, 
u prvom redu kod pozicija dužnici i roba.

Efekti su reducirani od 6.4 miliona na 0.7 miliona dinara. 
Sigurno je jedan veći paket akcija jednog od afiliranih poduzeća 
prešao na Praštedionicu da se tako i sa te strane rastereti bi
lans „Slavonije".

U pasivi su prihvati iskazani sa 85 miliona prema 91.6 
miliona 1929. godine. Međutim 1929. godine imali srno i 18.4 
miliona dinara poverioca kojih ove godine nema. Po tome su 
obaveze poduzeća reducirane za oko 25 miliona dinara. To od
govara sniženju nekih pozicija u aktivi. Prihvati — dotično po
verioci su refleks promena u pozicijama aktive.

Prošla godina zaključena je gubitkom od 1.4 miliona di
nara. Račun gubitka i dobitka pokazuje sledeću sliku:

233

Prihodi 1927. 1928. 1S29.
u hiljadama dinara

1930.

Prihod robe 
Rashodi

' . 15.293 16.519 16.688

Osiguranje 417 536 538 587
Porezi 743 470 407 524
Plate 4.633 5.121 5.858 5.939
Kamati 6.027 7.871 9.706 11.084
Amortizacija 653 — — —
Gubitak 22.738 —  ' — 1.406
Dobitak — 78 47 —

Prihod od robe ostao je na istoj visini kao i 1929. godine. 
Kriza je jače pritisla tek pod kraj godine, tako da su bruto pri
hodi u bilansi za 1930. godinu dosta povoljni. Međutim kod ras
hoda nailazimo na znatno povećanje. Kamati su porasli za 1.4 
miliona dinara. To je i delovalo da je bilans iskazan sa gubit
kom od 1.4 miliona dinara. Interesantno je, da su obaveze sma
njene i makar je prošle godine kamatnjak znatno popustio i da 
su izdaci na kam atama znatno veći.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Milivoj Crnadak, Dr. 
Branko Pliverić, Martin Pilar, Franjo Szabo, Makso Bosnić, 
Đuro Katušić, a u Nadzornom odboru: Marko Bauer, Celso Ca
valieri, Robert Lajbenfrost i Dragutin Batušić.

ЈУГОСЛАВЕНСКА НАФТА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

југославенска нафта д. д. основана je у Загребу 1922 
године и то као продајна организација ријечке рафинерије пе- 
тролеја. Пре рата рафинерија на Ријеци главни део своје про- 
дукције пласирала je у крајеве, који су потпали под Југо- 
славију. Повлачењем држ. границе између Сушака и Ријеке, 
највећи део њеног подручја остао je у иноземству. Да се 
сасвим не изгуби раније продајно подручје осиована je Југо- 
славенска нафта д. д.

Према томе Југославенска иафта нити je имала у Ју- 
гославији своју рафинерију нити велика складишта. Њена 
je задаћа била да повлачи петролеј и бензин из ријечке ра- 
финерије и да га пласира у разне крајеве Југославије у првом 
реду тамо где je ријечка рафинерија и раније цласирала своје 
продукте. Велике инвестиције код Југославенске нафте нису 
биле потребне. Оне су се ограничиле у првом реду на 
амбалажу.

Верменом ситуција за ријечку рафинерију и пласи- 
рање њених продуката у Југославији постајала je све непо- 
вољнија. Поред рафинерије у Броду, која je преузета no 
Standard Oil Company, бивала je све већа, a концерн Shell 
подигао je у Цапрагу код Сиска једну велику рафинерију. 
Te две рафинерије биле су у стању да покрију главни део 
кгших потреба н а . петролеју, бензину и техничким уљима. 
Кад je међутим пре две годнне пооштрена царинска заштита 
на продукте који се прерађују у земљи, ситуација за речку

рафинерију била je неповољна. За поједине артикле увоз 
више није конвенирао.

Речка рафинерија морала je увидети да се мора од- 
рећи југословенског тржишта и да мора гледати како ће 
своју продукцију да пласира у самој земљи, Прбма томе за 
њу ни Југословенска нафта није више имала нарочитог ин- 
тереса. ПРе извесног времена већина акција Југославенске 
нафте прешла je из руку ријечке рафинерије у руке Англо- 
југославенског петролејског друштва. За Англо-југославен- 
ско петролејско друштво, Југославенска нафта има то зна- ■ ' 
чење да преузимањем њеног контингента може боље упо- 
слити своју рафинерију у Цапрагу. Према томе Југосла- 
венска нафта данас je афилирано подузеће Англо-југосла- 
венског петролејског друштва.

Биланса Југославенске нафте за 4 последње године > 
овако изгледа : ' ■ ■ ■

Актива : 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама. динара

Имобилија 1.396 1.396 1.396 1.358
Ембалажа 1.391 1.391 1.391 1.245
Мобиљар 239 217 215 200
Роба 439 915 1.044 —

Благајна 113 117 57 _ —

Дужници 2.186 3.005 4.952 582
Г убитак 1.477 1.454 1.344 1.112

Пасива :
Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.000
Веровници 4.244 5.498 7.401 1.496
Укупна биланса 7.244 8.498 10.401 4.496
док Рачун губитка и добитка за те четири године овакз
изгледа :

Приходи : 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Приход 538 652 917 542
Г убитак 1.477 1.545 1.344 1.112

Расходи :
Трошкови 590 630 807 311
Пренос губитка 1.425 1.477 1.454 1.344

Укупна биланса од 10,4 милиона динара у 1929 години 
пала je на 4,5 милиона у 1930 години. To већ показује неку 
врсту ликвидације. A кад се биланса погледа мало боље то 
се види јасно.

Имобилија и ембалажа (жељезне бачве) остале су на 
истој висини одбивши уобичајни отпис. Међутим роба која 
јс концем 1929 билансирана са 1.044 хиљада динара прошле 
године уолште није изказана. Престало je довлачеше робе 
из Ријеке a оно што у контингенту Југонафте испоручи Ан- 
гло-југославенско не иде преко билансе Југонафте. Дужници 
који су концем 1929 године износили скоро 5 милиона ди- 
нара, опали су на нешто преко милион динара. To je у вези j  
јер робу добавља Англо-југославенско пак оно и фактурир.а, 
Потраживања од преко милион динара сигурно су још по- 
траживања за раније лиферације кад су оне ишле за рачун 
речке рафинерије.

У вези са смаљељем дужника и елиминирањем пози- 
дије роба смањени су повериоци од 7,4 милиона на 1,5 ми- 
лиона динара. Кад се утерају и остале тражбине повериоци 
he готово сасвим нестати. - ■ '

И код рачуна губитка и добитка битне су промене. 
Приходи су опали од 917 на 542 хиљаде динара што указује 
на међутим уследилу редукцију пословања. Ну и трошкови 
су редуцирани од 807 на 311 хиљада динара. Сада je n o -  
требан знатно мањи чиновнички апарат.

Прошле године получен je услед знатпог снижења из- 
датака добитак од 321 хиљада динара који je употреблен’ за 
смањење губитака ранијих година,
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ПОЛИМСКА ЈВАНКА У ПРИЈЕПОЉУ.

Полимска банка у Пријепољу основана je крајем 1925. 
године;са главницом од 1 милиона динара; у 1927. г.одиии 
повишеча je. на 2 милиона a у 1930. години она je опет по- 
вишена на три милиона динара. To je за једну малу младу 
провинцијску банку, која у инфлаторном полету првих rio- 
слератних година није постојала и према томе није била у 
стању да направи добитке и резерве — један врло леп полгт.

Лимска долина — домена Полимске б а н к е —■ није ~л- 
ромашна; она може поетати један од наших прворазредаих 
воћарских и сточарских крајева. За једну обазриво вођену 
новчану установу има тамо много лепог посла.

Главни њезин посао био je есконтовање мениц^. 
Банка се трудила да се што већи број комитената корисги 
њезиним кредитом због чега je нарочито гајила ситне кре- 
дите, избегавајући крупније менице. Ранијих година банка 
je основала филијале у Плевљима, a ове године основала je 
други филијал у Сјениди — важној сточној пијаци —  што 'е 
најбољи доказ банчине експанзије.

Главне билансне позиције показују следећи развој:

Рачун изравнања.
Актива 1926. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 151 159 104 402
Менице 1.301 3.504 4.811 6.684
Тек. рач. код банака —— ------ ——• 8
Текући рачуни разни 80 699 766 936
Зајмови на залоге - — - 3 12 11
Привремени рачуни ------ 30 2
Хартије од вредности 7 19 42 612
Непокретности 14 42 48 48
Оставе, гаранције,

кауције 443 1.840 1.857 1.821
Пасива

Главница 1.000 2.000 2.000 3.000
Фондови 31 130 163 257
Пенз. фонд чиновника 1 5 8 U
Улози no уложним књи-

жицама — 1.209 2.412 2.468
Улози no стал. штед. 273 — ------ 231
Есконт и реесконт 155 792 728 1.990
Текући рачуни код

банака ------ 55 2 323
Чиста добит 57 182 360 320
Збир билансе 1.997 6.304 7.671 10.525

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камате ------ 326 665
Трбшкови управе 107 175 235 303
Порез, прирез и т а к с е ------ 102 103 162
Добит 57 182 360 320
Отпиеи —-— 3 12 ----- -

Приходи
камате и провизије ------- 456 1.029 1.409
од хартија од вред. ------ 2 3
од непокретности ------ 5 4 7

Бруто приходи 164 462 1.036 1.420
JtopacT послова je очигледан. Крајем 1926. године, 

прве нормалнога рада, билансна сума износи непуна 2 ми- 
лиона динара; четири године доцније, крајем 1930. године, 
она je повећана на 10.5 милиона динара. To je свакако до- 
каз, лепог напретка. И фондови се знатно дотирају. Крајем 
1930. родине износе 272 хиљаде динара. Према томе износе 
сопетвена сретства крајем 1930. године, заједно са добит- 
ком, З.б милиона. Знатан пораст je забележен код туђих срет- 
става.,Д рем а 1926. години ona су порасла од 428 хиљада 
на 5.01 милион динара. Од тога отпада највише на улоге

ла штедњу, који су 1930. године достигли 2.7 милиона ди- 
нара (у 1926. години изеосили су 273 хиљаде динара). Нај- 
већи пораст уложака je забележен у 1928. и 1929. години, 
кад су се дуплирали. У 1930. години прилив уложака je 
успорен —• повећани су за свега 200 хиљада динара. To je 
свакако једна општа појава; управа банчина томе још и до- 
даје, да су се улози подизали ради куповине хартија од 
вредности — претпостављамо, да су то биле акције Привиле- 
говане аграрне банке. За читав 1.26 милиона je у послед- 
њој години порастао есконт и реесконт. To су кредити на•/ 
ших главних новчаних завода као на пример Народне банке, 
Државне хипотекарне банке, Земаљске банке за Босну и 
Херцеговину у Сарајеву, Српске Централне привредне банке 
и Београдске задруге у Београду. Овакви повериоци доказ 
су, да je банка у добрим рукама и да уживају њезини упра- 
вљачи оптимум ловерења.

Укупни обртни капитал, у износу од 8.6 милиома пла- 
сиран je на следећи начин: далеко највећи део дат je на ме^ 
ничне кредите, који крајем 1930. године износе 6.7 милиона 
динара. Према 1929. години већи су за скоро 2 милиона a 
према 1926. години за пуних 5.4 милиона динара. Да су сви 
ти кредити врло обазриво подељени види се из тога, што 
у рачуну губитка и добитка иема отписа сумњивих или про- 
палих потраживања. Комитенти Полимске банке у Пријег 
пољу сви су солвентни. Али je то и повољна последица при- 
мене банчиног принципа, да одобрава само мале кредите, 
који не премашају споообност дужника. Такав се материјал 
увек може редисконтирати. Разни кредити no текућим ра- 
чунима износе 936 хиљада динара, a зајмови на залоге 11 хи- 
љада. Интересантан je такође пораст сопствених хартија од 
вредности, које су у 1930. години повећане на 612 хиљада 
динара (у 1929. години су износили свега 42 хиљаде). 1 lo- 
раст потиче од куповине државних хартија од вредности, 
које су у прошлој години давале лепу рендиту.

Бруто добит je, паралелно повећању послова, знатно 
већа но у ранијим годинама. Она изноеи 1.42 милиона ди* 
нара односно скоро 50%. главнице. Приходи од камата и 
провизија износе 1.4 милиона a расходи за камату свега 635; 
трошкови управе, плате, и т. д. износс 300 хиљада динара 
a пореза 162 хиљаде, укупно дакле 1.1 милион динара еу 
банчини расходи. Из овога резултира чиета добит од 320 
хкљада. Пошто су трошкови управе и порези нешто пора- , 
сли, добит je за. 40 хиљада динара мања но прошле године.

Подељена je на следећи начин: 10% je дотирано стал- 
ном резервном 'фонду —- 32.000; 13% дато je као тантијема 
ч д а н о в и м а  оба одбора —  41.600 динара, 2%, износи дота-., 
ција пензионом фонду чиновника a 240 хиљада je остало 
за поделу акционарима. Пошто je главница швишена тек у 
1930. години, те партиципира иа дивиденди само главница 
од 2 милиона a то омогућава исплату 12% дивиденде одно- 
сно 60 динара на 4000 акдија.

У управи Полимске банке у Пријепољу налазе се сле- 
дећа господа:

Претседник Светомир Ј. Борисављевић, потпредсед-. 
ник Раде Ј. Куртовић. Чланови: Др. Богослав Шилер, Ми- 
хајло Ј. Бориеављевић, Алекса Ристић, Лазар Цвијетић, Јово 
Караџић, Владимир Обућина. Надзораи Одбор: Претседник 
Ариф Скадрак. Чланови: Драгољуб Стојановић, "Борђо Ку- 
буровић, Ахмет Салихбеговић.

МИНЕРВА, НАКЛАДНА КЊИЖАРА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Ми смо у знатној мери упућени на литературу ино- 
земства.’ He само код белетристике него нарочито код знан- 
ствене литературе.

Упоглед стране литературе ми смо највећим делом 
упућени на немачку литературу. Нашем свету, од свих стра- 
них језика највише je познат немачки. To вреди нарочито за 
крајеве бивше Аустро-угарске. У источним крајевима знатна



je и знање француског језика. Ну упоглед стручне литера- 
туре и ту некако преовладава немачки језик.

Потребу за страним књигама покривају наше књи- 
жаре. Поједине библиотеке дотич-но појединци који требају 
већи број страних књига подржавају уске везе са књижа- 
рама иноземства, дотичко .већим накладницима. Наше по- 
стојеће књижаре нису. у, погледу стране литературе, наро- 
чито стручне, имали већи асортимеит, ипак je набавка стра- 
них књига била скопчана са извесни-м тштешкоћама. Морало 
c t  je на поједине књиге чекати недеље na и месеце. И ца- 
ринска манипулација томе je много крива, јер се мора много 
чекати док се изврши царињење ма да се на књиге не плаћа 
царина.

Beh се давно осећала потреба једне централне књи- 
жаре која би на свом складишту држала све важније стране 
књиге. Нарочито стручне. Некад су немачки књижари им.али , 
намеру да негде у Југославији оснују дентрални депот својих 
наклада од куда би добављали поједини књижари...  Beh се 
радило на томе да се у оквиру Ш тампарског завода оснује 
|едан такав депо у Осијеку. Међутим je касније та идеј^ 
напуштена.

Минерва, какладна књижара д. д. у Загребу узела je 
за задаћу да подржава на свом складишту асортман свих 
важнијих књига иноземства. Нарочито немачких стручних 
књига које код нас највише иду. Поред једне добро асорти- 
ране књижаре она има и једно централно екладиште које 
опет покрива потребе других књижара.

Интересантно je да су Минерву основали људи који 
са књижарством раније нксу имали непосредно посла. Али 
као спретни пословни људи увидели су потребу једне такве 
књижаре као и могућност гговољног пословања. Минерва je 
као акционарско друштво основана под крај i 929 године. 
Она je постојала већ и раније, у првом реду као посудбенр/ . 
библиотека. Данас je сигурно најбоље асортирана књижара 
Југославије.

Минерву су основали људи око Англо-Југославенског

петролејског друштва, на челу са браћом Марић ц. Др; Ши- 
мићем. ... . ;

Минерва велику пажњу посвећује.и  давању ; кшигау' 
нарочкто стручних, на отплату. Јјри тодЈе. наравио послуј-е' 
трговачки. Већином људима са сталним занимањем. као адво> 
катима, лекарима, вишим чиновницима и сличним. Са ме- 
сечним доприносом од 100—2ии динара могу, се набавих!-® 
књиге, к-оје коштају тешке хиљаде. Ha тај иачин амогућава 
се и мање имућним да дођу до потребних књига. Да. .ције. 
тих плаћања на отплату, много мање лексикона,. скуплих. и 
дивот издања било би код нас пласираио.. Нарочито би <5ило 
лоше упоглед стручне литературе будући да ГЈОЈедине књиге 
коштају знатне износе.

Биланса Минерве за прошлу, прву .посдо^ну. годину: 
овако“ изгледа :*) . .

Актива : Пасива :
Благајна 14 * Главница L000
Пошт, штед. 10 Веровнициј, : ’ „ 3,560
Књиге 1.007 ’ Пркћуве инв..,.. ‘.21
Дужници 3.397 Резерве 6
Наклада 7 . . .  Добитак 58
Инвентар 210 „Укупно 4:647

Главница износи 1 милион динара. Повериоци 3 ми- 
лиона 560 хиљада. To су ro'fOBo искључиво књижаре. Ha ока -̂ 
кова потраживања не плаћа се камата. To много значи за 
пословни успех подузећа. .л . ;

У активи видимо кшиге за милион динара. Дужници 
износе 3 милиона 400 хиљада Динара. To je махом за књиге, 
узете на отплату. Књижара добива од накладника.књиге на 
дуги рок, пак може да се задовољи са оброчном паплаго.м.

У прошлој години получен je чис.ти добитак од 58 хи- 
хада динара. To je готово 6% укамаћење дионичке главнице.- 
To je за прву пословну годину ванредии резултат. Изг.чеда" 
да he за друге године бити још повољније.

Минерва показује да се код систематског и смишљеног 
реда и са литературом даду правити добри послови.

Аш.гхшат,

Ј у г о с л а в е н с к а  н а ф т а  д *  д *  у  З а г р е б у

Рачун изравнања на дан 31, децембра 1930. год0
П асива

Дннара
Непокретнине, творничке зграде и 

индустријски колосјек 725.536'58 
Земљиште 633,245"42 
Амбалажа (жељезне бачве) 1,245.387'27 
Покретнине 200.000'— 
Дужници 580.118" 18 
Добитак салдо 1,112.653’43

Динара
Дионичка главница 3,000.000“— 
Веровници 1,496,940"88

Укупно 4,496,940’88 

Рачун губитка ш добмтка
Губитак

Укупно 4,496,940’88 

на дан 30. јуна 1930. год.
Добитак

Трошкови
Отпис дубиозних тражбина 
Амортизација иекретнина 
Аиортизација жељезних бачава 
Амортизација покретнина 
Донос губитка 1929. год.

Динара

49.853'55 
62.197-55 
38.1S6‘13 

145.612-73 
15.098-44 

1,344.617-76

У П Р A  В Н И
Укупно 

О Д Б 0  Р
l,655.56ò"16

Динара
Приход 542.912-73
Донос губитка 1929. г. 1(344,617"76 
Добитак 1930. год, 231.964-33 1,112.653*43

Укупно 1,655"566.16 
Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Актива

,*Славозш|а||! друштво sa дионице за 
иедуетријру дрва у Загребу

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара ' Динара
Готовина 324.148-39 Дионичка главница 30,000.000*—
Зграде и земљиште Загреб-Брод 2,280.097-10 Умањење вриједности 9,164.830-76
Стројеви, уређај творница Брод и Чиновничка мировинска заклада 1,761.433-38
Драганићи и индустријалне пруге Радвичка потпорна заклада 125.000-—
и шумске жељезнице 21,010 023-07 Неподигнуте дивид, 1921/1925. год. 121.858"—

Нашастар Загреб, Брод и Драганићи 859.463-65 Прихвати 84,923.575’46
Властелинство Чаковец 1,191.961-22
Вриједносни папири 653.347 —
Римесе 438.354-69
Салдо рачуна особа 32,745.352-50
Залиха робе 65,260.466-49
Губитак 'у  год. 1930, 1,406.92Г16

одбив пренос добитка
из године 1929. 73.437’67 1,333.483-49

Укупно 126,096.697.60 Укупио 126,096.697’60

Рачун губитка ж добитка на дан 31. дедежбра 1930, год,
Г убитак Добитак

Динара Динара
Осигурања 587.531-78 Пренос добитка из год, 1929. 73.437-67
Порези и пристојбе 524.267-51 Рачун робе 16,688.377-64
Плаће и трошкови 5,939.065-83 Рачун камата на вријед. папире 39.826”—
Камати 11,084.259-68 Губитак у год. 1930. 1,406.921 16

Одб. прен, губ. из 1929. г. 73,437‘67 1,333.483-49

Укупно 18,135.124-80 Укушго 18,135.124*80

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

„Мимерва11 накладша књмжара д« д* - Загреб
Рачун изравнања на дан 31 децембра 1930. године.

А&тива Пасива

Дикара Динара
Благајна 14.197-35 Главница 1,000.000 —
Поштанска штедиоеица 10.031-87 Вјеровници 3,560.613-42
Књиге 1,007.213-71 Причуве за инвентар 21.747-47
Дужници 3,397.667-52 Причуве на темељу §-а 41.
Наклада 7.179"— друштвених правила 6,476-03
Инвентар 210,747"47

•

Чиоти добитак 58.200-—

Укупно 4,647.036*92 Укупно 4.647.036”92

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР



Полнмска банка д* д, - Пријепоље
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.

Актива Пасива

Динара Динара
Благајна : готовина у каси 401.925'IS Главнида 3,000.000'—
Менице у оортфељу и реесконту 6.683.997 - Фондови : стални резервни 196.891-50
Текући рачун активни код прив. 936.259’67 фонд непокретности 60.000'—

„ банака 7.990-87 пензиови фонд службеника 15.560'—
Зајмови на залоге 11.230-— Улози:
Привремени рачуни 2,38883 no уложним књижицама 2,467.882-44
Хартије од вредности 612.501*— no сталној штедњи 230.838-95
Непокретности 48.400'— Есконт и реесконт 1,990.325'—
Оставе 612.500“— Текући рачуни код банака 322.960"—
Гаранције 864.500'— Неподигнута дивиденда 12.375"—
Супергаранције 223.800'— Преносна камата 87.859'63
Кауције 120.000"— Остављачи остава 612.500"—

Полагачи гаранција 864.500"—
супергаранција 223.800'—

„ кауција 120.000'—
Добит у 1930, год, Дин. 320.000* —

По чл. 55 :
10 од сто резервном фонду 32.000-—

• 2 од сто пензионом фонду 6.400'—
13 од сто тантијема оба одбора

и чиновн, 41.600"—
Чиста добит

на располагању збору акционера 240.000- -

Укупно 10,525.492-52 Укупно 10,525.492*52

Рачун губитка и добитка на д ан  31. дец. 1930. год.
Расходи Приходи

Динара Динара
Камате: Камате и провизије

на улоге, текуће рач. и реесконт 634.679-03 на мениде и текуће рачуне 1,409.539 89
Трошкови : Приход: хартије од вредности 3.059'50

станарине, плате, дежурства, кан- 
целаријски прибор, огрев, освет- 
лење, поштарина, телефон и остали

непокретнести 7.466"—

303.401 •—административни трошкови
порез, прирез и таксе 

Добит у 1930. год. Дин. 320.000’—
161.985-36

По чл. 55 :
10 од сто сталном резервном фонду 32-000-—
2 од сто пензионом фонду 6,400"—

13 од сто тантијеме оба одбора
и чиновн. 41.600"—

Чиста добит
на расположењу збору акционара 240.000'—

•

Укупно 1,420,065"39 Укупно 1,420.065.39

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



А Н А Л И З А Б И Л А Н С А
Дод атак „Народном Благостаж у“
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Садржај
Грађанска дионичка штедионида — Дарувар 
Хрватска оанка (дионичарско друштво) Травник 
Уљаник, петролеумско д. д. —  Загреб 
„Марјан”, поморско-индустријско и техничко под 
Prva jugoslovenska tvornica šešira i  tuljaka d. d. —

ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА, ДАРУВАР.

Грађанска дионичка штедионица у Дарувару осно- 
вана je 1903. године, са скромним сретствима. Н>езина ос- 
новна главница je износила 60 хиљада круна, али je v више 
махова повишена : у 1912. години на 150 хиљада круиа, 
a толика je била све до после светскога рата. Te« у 1921. ro- 
дини повишена je на 300 хиљада круна, помоћу делимичне 
употребе.резервног фонда, a 1922. године на 1 милион кру- 
на, односно 250 хиљада динара; у 1926. годкни повишена je 
на 1 милион динара. Главна скупштина акционара одлучила 
je 1927. године, да повиси главницу, на 5 милиона динара. 
Међутим, до тога још није дошло; упркос томе je главница 
у последњим двема годинама ипак два пута повишена : у 
децембру 1929. године за 500 хиљада a у току 1930. године 
опет за 500 хиљада динара, тако да износи крајем 1930. 
године 2 милиона динара подељених на 16.000 акција a 62.50 
динара и 4000 акција a 250 динара.

Ako бацимо летимичан поглед на билансе  Грађанске 
Дионичке штедионице у Дарувару онда констатујемо да ра- 
сполаже релативно великим туђим капиталом. Страна срет- 
ства су два пута већа од сопствених — што je код нас врло 
редак случај. Због оваквог »стања спада Грађанска штеди- 
ониц у Дарувару у ред наших најинтересантнијих провинциј- 
ских новчаних завода.

Ова велика страна сретства потичу искључиво из уло- 
га на штедњу и no текућим рачуиима — што je најбољи знак 
великог поверења, које штедионица ужива у Дарувару и 
околини. To има пре свега да захвали угледу њезиних управ- 
љача, јер сама главница овакав прцдив уложака не оправ- 
дава. Штедионица je токо.м дугогодишњег рада стекла упра- 
во традиционално поверење.

Индустрија je у Дарувару и његовој околини слабо 
развијена. Али има тамо много имућних сељака и занат- 
лија, строседелаца, који су веома конзервативни и поно- 
сити на евоје грађанство, na према томе и на своју ба«ку.

У доњој таблици смо упоредили главне билансне по- 
зиције штедионице за последње четири године; оно даје не- 
обично интересантну слику :

Рачун изравнања.

д. —  Сплит 
5 r— Sisak

4.054 4.057 4.733 4.926
i 1.600 1.634 1.574 1.151

27 — — —

60 84 84 34

1.000 1.000 1.500 2.000
48 63 103 143

13.027 19.287 25.272 32.381
1.592 2.709 5.742 6.381

127 146 146 216
15.799 23.209 32.764 41.048

Менице
Хартмје од вредности 
Рг|чун робе 
Инвентар

Пасива
Главница 

Резерве
Улошци на књижице 
Улошци no тек. рач.
Добит
Збир биланса

Рачун губитка и добитка.
Расходи 

Камата 
Плате
Управни трошкови 
Порез и прирез 
Добит

Приходи
Камати меница 
Камата тек. рач. и харт.

од вредности 
Провизије 
Пренос добити 
Збир прихода или

расхода 1.905 2.274

786 908 961 1.567
164 242 317 388
770 §01 671 639
56 77 114 52

128 146 146 216

883 2.262 668 368

813 1.457 2.423
208 2 77 64

10 5 6

2.208 2.863

Актива 1927. г. 1928. г. 1929. r. 1930. i
у хиљадам a динара

Благајна 106 390 384 145
Потраживање код нов-

чаних завода 836 1.775 7.051 5.32S
Дужниад ла залшч' м

ломбард 1.587 1.647 1.566 1.236
Дужници no тек. рач. 7.527 13.622 17.371 28.176

Збир билансе претставља истовремено и обртни ка- 
питал банчин. Крајем 1930. годи-не износи 41.05 милиона 
динара, од чега je 38.7 милиона оДносно 95% уложака на 
штедњу и no текућим рачунима, док‘су осталих ~5% главница 
и, резерве банчине. ' ' ■

Интересантно je упоређење са прошлим годинама • из 
њега излази, да je обртни капитал баичин ,у 1927. години из- 
косио 15.8 милиона; према томе порастао jć за три године 
за 25.25 милиона 'односно за 160%. Овај пораст ћотиче у 
првам реду од повећања улога на штедњу, за пункх 150%, 
наимг.,рд 13 милиона крајем 1927. године на 32.3 мшшонл 
крајем 1930. године.' У релативно још ja>ioj мери fcy порасди 
улози' no текућим рачунима, за читавих ’ 300%, од 1.6 'м и- 
лиока у 1927. години на 6.4 милиона у 1930. години. Укупно 
улози достижу 38.7 милиона динара, a према 1929. години, 

i у којој примећујемо код многих новчаних завода опадање 
I уложака, порасли су за 7.7 милиона динара. За Грађанску 
I дионичку штедионицу у Дарувару дакле не постоји криза ула- 
јгача. Њезчн остали обртни капитал сачињавају главнида :и 
ј резерве. Резерва je 1926. године повишена од 500 хил>ада на 
■t2 милиона. Резервни фонд je исказан у 1930. години са 143
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хиљада, a чиета добит са 216 хцљада динара. Изузевши уло- 
га, штедионица нема повериоца, нити искоришћује реесконт- 
нк кредит.

Код овако великог износа страних сретстава штедио- 
ница je принуђеиа, да води нарочито обазриву политику 
ликвидитета. Због тога видимо да je имала пласирано кра- 
јем 1930. године преко 5 милиона као краткорочна потра- 
живања код новчаних завода ; крајем 1929. године она су 
потраживања износила чак и 7 милиона динара. Најомиљени 
начин кредитирања су текући рачуни, који износе крајем
1929. године 28.2 милиона динара. Према 1929. години пове- 
ћани су за скоро 11 милиона односно за преко трећине. У 
тој се позицији налазе и амортизациони зајмови. Штедиони- 
ид учествује и у трговачким и индустријским предузећима. 
Она je уско повезана за Грађаиском пиваром д.д. у Дарува- 
р у  и са „И-ндустријом” д.д. за .промет и нндустријску пре- 
раду земаљских производа у Дарувару. Пивара je једно 
етаро и врло лукративно предузеће, које je основано још 
1900. године, a има главницу од 150 хиљада динара. Сем 
нроизводње пива она има још и фабрику шпиритуса, рафи- 
керију, пецару ракије као и фабрику рума и ликера. У 1907. 
години пивара je подигла и сопствену калоричну електрану, 
која снабдева Дарувар електричном енергијом и осветље- 
њем. Код „Индустрвје”, која je основаиа 1915. године и 
која има главницу од 12.500 динара учествује штедионица 
од прошле године.

Ha треће место долазе менични кредити са износо.« 
од 4.9 милиона динара. Интересантно je да су ти кредити 
у 1927. и 1928. години остали непромењеии и да e j  тек no- 
«ледње две године повећани за 900 хиљада динара. Кредити 
дати на залоге и на ломбард смањују се све од 1928. го- 
дине, a нарочито у последњој 1930. годиии, кад износе све- 
r a  још 1.24 милиона динара. У опадању се налази такође 
банчин портфељ хартија од вредности. Сви су наши нов- 
чани заводи у току 1930. тодине знатно повећали сток хар- 
тија од вредности; код Грађанске штедионице то међутим 
није случај —  из горње таблице видимо, да све од 1928. год. 
своје хартије од вредности постепено отуђује, тако да je 
њихова вредност од 1.64 милиона у  1928. години смањена 
до краја 1930. године на 1.15 милиона динара односно за 
једну трећину.

Бруто добит je сваке године већа, саобразно повећа- 
љу пословног волумена. У последњој години су знатно no-, 
расли расходи no каматама, од 960 хиљада на 1.57 милиона, 
г-ли су истовремено знатно повећани и приходи од камата 
од 2.12 милиона гна 2.8 милиона. Плате су релативно мини- 
малне a тако исто и општи управни трошкови; укупно они 
износе нешто преко једног милиона, a према 1929. годкни 
врло су мало повећани. Интересантно je такођер, да су по- 
рези према 1929. години за преко 100% смањени — на 52 
хиљаде динара. Због смањених пореза и повећаних прихода 
од камата, повећана je и чиста добит, која износи 216 хиљада 
динара, према 146 хиљада у двема претпоследњим годинама.

Подељена je на следећи начин : на име 8%  дивиден- 
де дато je 120 хиљада динара, 25 хиљада као тантијема 
управном и ладзорном одбору, 57 хиљада дотирано je ре- 
зервном фонду, 10 хиљада у добротворне сврхе a 3.918 ди- 
нара je пренето на нови рачун.

Последњих година плаћала je Грађанска штедионица 
в а  име дивиденде : од 1919. до 1922. године no 15 круна, за 
1923. до 1924. године 3.75 динара a за 1925. до 1930. годину 
no 5 динара на номиналу акције од 62.50 динара.

У управи Грађанске штедионице у Дарувару се на- 
лазе следећа г.г. : Саломон Грос, претседник; Вјекослав 
Шандор, потпредседник, др. Густав Ретни, Симеон Зец, 
Леон Грос, др. Отон Грос; у надзорном одобру су : Иво 
Милинковић, Фр. Штамбук, Драгутин Голдбергер и Алберг 
Пфајфер.

ХРВАТСКА БАНКА (ДИИОНИЧАРСКО ДРУШТВО) 
ТРАВНИК.

Хрватска банка дионичарско друштво у Травнику je 
еамосталан, провинцијски новчани завод, који са Хрватском 
банком д.д. у Загребу, у којој je узео и талијански капитал 
видно учешће, нема никакве додирне тачке, сем једнаке 
фирме. Сличност имена je случајна, (Хрватска банка у Трав- 
нику je за 5 година старија од своје имењакиње у Загребу) 
јер Хрватска банка у  Травнику, као типична средње велика 
провинцијска банка не осећа потребе да у својим пословима 
долази у додир са интересима загребачке банке. Она има до- 
душе и своју нарочиту експанзивност, али ипак не прелази 
границе Босне. Она je свој дугогодишњи рад усмерила на 
задовољавање потреба босанске привреде, где je стекла ве- 
лико искуство и традицију.

Ове године банка he славити 25 годишњицу оснивања, 
што je за босанско банкарство свакако један значајан до- 
гађај. ,

Првобитна главница Хрватске банке у Травнику из- 
носила je свега 100 хил»ада круна ; до 1923. године она je 
осам пута повећана, све до осам милиона круна, након чега 
je претворена у 2 милиона динара, колико и данас износи. 
Ми смо напол!енули, да се код Хрватске банке у Травнику 
примећује извесна експанзија која се одразује у оснивању 
нових филијала, нарочито последњих година, и то у  Бу- 
гсјну, јајцу и Зеници ; према извештајима управног одбора, 
банка je са радом својих филијала веома задовољна.

3 ’аједно са завршним рачунима објарљује банка и 
врло интересантан извештај управиог одбора у ко-ме се даје 
детаљан преглед општих и локалних привредних прилика. 
У томе извештају пала нам je у очи напомена, да непосредни 
порези са бановинским и општинским самоуправним прире- 
зима, разне таксе и кулук, новчане заводе у много већој мери 
терете но што je то био случај пре пореске реформе ; то се 
уосталом може видети из упоређења издатака за порезе и 
таксе у току последњих година. Управа то-ме додаје, да су 
ти терети у данашњим приликама већ прешли меру сношљи- 
вости.

Шта Хрватска банка значи за Травник и његову око- 
лину, најбоље показују њезине билансне позиције, које смо 
упоредили за последње четири године. Добијемо следећу 
слику :

Рачун изравнања 
1927. 1928. 1929. 193©.

у хиљадама динара
Актива
Готовина 763 923 688 1.059
Хартије од вредности 440 395 467 546
Менице 7.866 6.951 8.043 10.767
Дужници 6.214 7.710 10.107 8.789
Залагаоница 63 77 85 78
Непокретности 194 190 186 408
Инвентар 100 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.
Полози, гаранције итд. 12.992 15.801 18.423 23.967

ПГасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резерве 216 305 396 477
Улошци no тек. рач. — 3.031 3.441 4.057
Улошци на штедњу 12.327 10.234 13.031 14.234
ГТовериоци 239 2 — 48
Реесконт — — — —
Чиста добит 312 314 312 282
Збир билансе 28.534 32.049 38.001 45.617

Рачун губитка и добитка
Расходи
Камата 514 757 976 1.142
Плате 799 465 459 558
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ТрОШКОБИ : : .365 , ,317: 437
Порези и таксе 150 120 149 225
Поправке непокретности 10 20 73 21
Kupnje 23 27 27 18
Отписи 3 4 4 9.
Чиста дрбит, 312 313 312 282

Приходи ...
Камати 1,171 1.221 1.428 1.553
Пррвизцје и разна добит. , , t (541 ,853 , .. 891 1.152
Збир прцхода или. расхода 1.812 2.074 2,319 2,704

Збир бидаиса ро,|јс1стао je песдед^а четири годице за
17.1 милион динара на 45.62 милиона, што je за једаи про-

ixera, баичин 'обрт-
чџ; : кадигаддаррри •дазједо;с 19.30* тодине, 2:1.1 .мидашн; диџара ; 
пре,м.а,; ; 19:27. ,1$ш%^%цс1}&већтг) j e ? a * шест . иилиона: дин:ара;: 
СтраналСретс-гваЈрзносе 18ј34 .миддаиа, .a :едаотвена (заједно, 
са.резервама и добш там) 2Л мпт оџа  дивара.,: Гл^вница je 
све од 1923. године била иепраме.њена са 2 лшлиока ; фон- 
Доеђ{.:м$рувр*5 сваке,;,:ее године одотирају, : тако д а  ,су, крајем.
1930, шдцре,;:|и.(;1£ааа9м:,;за 47,7 хш кна, ,а: са говргодишњем до- 
тацијрм) чисте доГштм премашају 500 хиљада динара одаосно 
25% главнице. .NUiqaBOY »дко хк s r  н jm m nuueq

1уђп сретства показују врло интересантну слику. 
Х В В р И Н » [ > с а м . в . ,  измул.Ога.: ; :,новерилаца она 
нема ; ,у  1927, ,години појављују се пролазво са 239 хиљада 
динара »  крајем, 1930. године са 48 хиљада динара. Улози 
су врло :>натни : ©ни до текућим рачунима достигли еу кра- 
je*i 1930. годцђе, 4;06 милиона динара, -што. показује, да.су, 
порасл«; :за: : читав: «илион вр§адатг.ранијир годидама. Улрзи: 
на нп'едп.у порасли су поеледње године, упркое пол>опри- 
вредне и шумарске кризе за пр.еко један .милиои на 14.23 ми-. 
лиона динара,

Ова су .ерети ж а плаеирана углавноме путем есконта. 
али и no текућим рачунима. Због знатног прилива срет- 
став.а. повећани су и, кредити, Крајем 193,0.- године; доотижу 
мершри хреддти 10.77 лшлиона a  они no текућим рачунима 
8.79 милиона, док je крајем 1929. године слика била, обр- 
нута, д^даници ,,ио текућилЈ, .рачунима ,.су бнли .исказани са 
ШЛ милион динара,.,а меиични ,еа 8.04. милиона. У 1929, и 
1930» години меничрв с у , кредиот. порасла због nosefeaifca 
краткорочних пол>опривредних, кредита док код дужншса no 
текућим. ,рачунима_ пордст не резудтвра ;р д ,npBehaita кре- 
дчда веђ,, иајвеадм де^ом, д д  повећа^а [ба^ч^шшЈ потражрва^ 
ња кдд. других.. ;нрвчаних ззвода,-, којигда je банка иоверила 
сврје касене готовине. To су искључиво потражнвања: no 
виђењу, a претстављају за банку скупоцењуj.peaepsy за одРг
жавање ликвидитета.

■ i  M B 8 Ö  2 H M R O T  9 Ш Л З П . З О П  1 ‘ £ Е  ' ! ß H ß i q ß M „  К Д Н Ј Б Д Н аКредити ааложног оделења осталк су скоро кеппп-
м е њ р А в е  до,;прследд,^.ходи11е,1,рортфељ хартија од вредно-
сти порастао”‘]е за бО^хиљада ‘дин., због куповине државних
хартија ЗД:''В,редт}0тИ:' Непокретиости бапчине, које су по-
следње годин'е исказаие са 190 хиљада динара, nopac.ie су
у 4030. г одинп на 408 хижада динара — као последиШа лу-
повиће једне нове куће за ‘становање. Инвептар je ó^iilikaii
на један динар.

Рачун губитка и дШитка нам показује, да су :бруто
приходи сваке године у порасту. Али су и ' расхОди- знатмо
повећани _'K äM at^'-ia ул0№‘ je последње четиртј" roXHtìè
Binie no дгплкрана. п последње годиие je порасла r3à'1 0 6
хиљада, плате су повећане за. 100 хиљада, трошкови
ђер^В и ш те ш>Ра^ fгЈрназцу и лорези, о чему je већ
говора. Још крајем ,1927. годцне они су изнооили.ЛоО.хиЈБада
динара, у 1928. годиџи нешто се мало ацањују, на 120 хи-
љада ; последње две године кад се код других банака сма-
!*УЈУ — они су повећани на 150 хиљада и иа 225 хиљадагдве:
нара, Поправке и^дџкретности, кирије и отписи су у 1930,,
години ^но ЦЕРцје г̂*-;.ал15 je упркос томе пођтдаауд#!
ч и р а  добит за 30 хиљада динара мања но последње три. cor:

дина, жад: je изноеила 31,2 хиљада динара., Није неинтере- 
|сан тн о ’забележити, да износи порееко оптерећење за 1930. 

годину окоро 80% од чисте добити; ■
Подел»ена je овако : резервном фонду дотирано je 

28 хиљада динара, 10% дато je на име дивиденде — 200 хи- 
љада :динара, 25 хшвада као жантијема члановима равнатељ- 
Ства, 5 хиљада пензионом ф.онду, 4 хиљаде надзорном од- 
(>ору a осталих .19 хиљада пренето je на нови рачун.

У управи се налазе еледећа г.г. : председник и прав- 
ци саветник Др. Милан Макенец, одветник и поседник; пот- 
ћредседник јурај Будимировић, велетржаиј ииду'сгријалац 
и поседник; Анто ј. Филиповић;: Перо Зец-Башкарад, трго- 
$ац и носедвик : Перо : Сунарић, грговац 'и поседдак; A. Ан~ 
ipec, управљајући равнатељу-a у  надзорном одбору : Прет- 
еедник Фра Мвров: Козиновићј жупник, Зеница; Д,р. Илија 
Бадшшпаи. одветник и повереник за трговину и обрт у миру. 
Сарајево; Фран>о Липски, трговац, књижар т  штампар.

’ - УЉАНИК, ПЕТРОЛЕУМСКО Д.Д. — ЗДГРЕБ.
По геолошким налазима нзгледало je да се у северо- 

«сточном делу Хрватске, односко у заналнпм деловима Сла- 
Воније морају налазити богата налазишта нафте. Међути,ч 
дослдап.а бушења нису дала очекиване резултате. једино у 
Међумурју дошлО je до нафте, али не изгледа Да би посто- 
јале веће количине. Стручњаци joiir и данас заступају ми- 
шљење да мора у тим пределима бити- нафте, само што би 
•Се Са .бушењбм морало ићи још много дубље:

... . Идак сва ,та, бушеша нису ортала без, резултата. Г. 
Шетар Тесл11ћ, поздати индустријалац из Сиска je, бушећи и 
тражећи нафту, дошао до извора минералне воде богате јо- 
дом. Данас се сисачка вода не растура само no нашој др- 
јсави "rfè'rò ‘и 'У''иШ^траАст0у;''Конг0уМ'’ jè такав да г. Теслић 
пјодиже у Сиоку нарочиту фабрику cfäKSetinx ’ боца. А' уре- 
дио je и- јодно купатило.

Код бушења која су се вршила к.од Бујавице (cpies ' 
Шовеквј наишло - се наР^елике изворе земног raca. Taj гас 
ф  добива''-у’"*&лШ<У:лкФЛ&чМни да je одмах било јасно да. ће 
се моћи искористити. Познато je у коликој се ,мери иско-: 
ш ш ћавају  земни гасОви у Ерд0љу. A и у СједињенМ др- s 
4авам а северне Америке je искоришћавање земних гасова 
^зеао' велики обим. He ca:too за' !riötpede' -& ^ c tp i^S ''-Ä rp ’ •'»' ’ 
ga осветлење и ложеша: Texm ifa је; данас тако HanpèsotìàSa 
д а :'се могу Ж 1ини racöfen нарочи^им цевима преносит!# W:tìa'' 
Ј а М н у  од Н0колико Стотииа киЛомегара.

Земни гас који се добива код Бујавице искоршнћа- 
riäQ ; се до данас делом,, за освемењ е жељезничких варона. , 
Д  ,,р0ср|)ним, ва^ошша-вдот ернавд дпин се транспортир^ из, 
Бујавице и њиме се с5Јабдевају поједини вагони. Плин који. 
се. добива у ,, ^ујдвици цмд ту предност над оним који се _до- 
бива из кокса, да није ни мало отровап. Један део искориш- 
tiiyje' cé у инлустријске сврхе. Једко немачко подузеће уре- 
дкло je ВујаБицп твориицу' боја, односпо известких хемич- 
ких пргпарата.

ГТраво бушења у Бујавици и околкии има „Уљаник" 
петролеумско д.д. у Загребу. Подузеће je оснрвано 1920. го- 
дине. Главница износи 20 милиона динара a налази се у ру- 
кама консерна Прве хрватске штедионице.

У питању електрификаиије Савске бановине изгледа 
јф  ће БЈ'јавица играти водећу улогу. Електрификацију 
Давск.е баиовине имаће Удружети радницп и талионице који 
ihfe на једном своме рудндау у Загорју подићи велику кало- 
ричну централу ‘ koja би покривала потребу једног краја.

Пре две годМ^1 16tH0Ba)ié'-cyì:'3^ltpé6a4ka калорична 
цект.рала и :калорижа хидЈгр^централа-. гСједињене централе 
жрје ме:ђусобно , м огу регулирати - преДукцнју «  дистрибуцију , 
tTpyje" између Засребз а - Кар:лови.а saß:?»: .одолниж: варзши ■■ 
и: cesa; (Увд»ње««.0»8тр®!© к©»п.ешрајугш.учешћр уоерек;
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трификацији Сдвске бановине. Како продукција садашњих 
двеју централа не би била довољна за покриће потреба чи- 
таве бановине, загребачка градска централа дошла je иа иде- 
ју да у Бујавици подигне велику централу која би потребну 
екергију добивала из земног raca. Постојао je и други лро- 
јскат, наиме да се гас из Бујавице доведе цевима у Загреб 
и да се добивање електричне енергије врши у загребачкој 
централи. У томе случају давала би Бујавица гас потребан 
за осветљење и грејање Загреба, односно за потребе његове 
индустрије. Удаљеност од Загреба до Бујавице износи нешто 
преко 100 километара што не би било много за довоз плина.

Код пројекта електрификације Савске бановине игра 
анатну улогу Праштедиона као акционар „Уљаника” , који 
опет je власник извора и уређења земног плвна у Бујавици. 
По уговору који je склопљен између „Уљаника” односно 
Праштедионе и загребачке градске централе и који још има 
бити потврђен од градског заступништва, имала би се по- 
дићи у Бујавици велика централа. Трошак je предвиђен на 
око 50 милиона динара. Финансирање изградње централе 
коју би градио град Загреб, огарантовала би Праштедиона. 
Она даје гас no једној фиксној цени и сноси ризик за слу- 
чај, да залихе raca буду изцрпљене npe уговореног вре- 
мена.

ЈТицитација за изградњу нове калоричке централе на 
гас већ je одржана и чим градско заступство одобри уго- 
вор који je већ склопљем, имало би се приступити подизању 
нове централе код Бујавице. Онда би се градио и далеко- 
вод између Бујавице и Загреба. С обзиром да je већ склоп- 
љен и потврђен уговор између Кодривиице и загребачке 
електричне централе у ствари електрификације Копривнице 
из загребачке централе je већ отпочето са радом око постав- 
љања далековода.

Кад проради нова централа у Бујавици, „Уљаник” 
ће имати велики полет..

Билансе „Уљаника” за 4 последње године овако из-
гледају :

1927 1928 1929 1930
у хиљадама динара

Актива
Благајна 27 43 32 54
Ефекти 1.250 1.250 1.250 1.999
Инвестиције и бушење 10.817 16.506 18.771 23.072
Дужници 1.173 252 170 353
Инвентар 49 49 49 50
Губитак 747 776 811 820

Паеива
Главница 7.500 7.500 7.500 7.500
Повериоци 6.565 10.977 13.584 18.842
Акцепти — 400 — —

Укупио 14.065 18.877 21.084 26.324
Збир билансе сваке се године повећава. Прошле го- 

дине за преко 5 милиона динара. Инвестиције и радови око 
бушења износе већ 23 милиона динара. Они he доћи до изра- 
жаја тек кад проради нова централа. јер до сада није ни 
било већег консумента за добивен« гас. Услед тога ни по- 
словни резултати нису могли бити повољни. Просперитет 
подузећа зависиће од рада нове централе. Ако он буде пово- 
љан лако да то буде један од наших најлукративнијих по- 
дузећа.

„МАРЈАН” ПОМОРСКО-ИНДУСТРИЈСКО и  
ПОДУЗЕЋЕ Д.Д. У СПЛИТУ.

ТЕХНИЧКО

У нашој иидустрији бродоградње настале су најновије 
време велкке промене. Бродоградилиште у Краљевици je 
преузето од стране енглеског бродоградилишта „јаров”, са 
намерод! да га знатно прошири. Пре неколико месеци набав-

љен je и довучен у Краљевицу и један пливајући док, тако 
да ће се моћи вршити оправке п већих јединица.

У Сплиту су постојала два бродоградилишта. „Мар- 
јан” je имао пливајући док средњих димензија тако да су 
c t и у нашим водама могле вршити поправке и већих паро- 
брода. Више није било потребно да се због мањих штета 
иде на Ријеку или Трст. Поред тога било je ту и мало бро- 
доградилиште „југ” које je било уређено за оправке иако 
није имало пливајући док. Нове јединице изграђивале су се 
само у мањим димензијама и то у првом реду једрењаче, цис- 
терне и слично. Ни један нови пароброд до сада није изгра- 
ђен на нашим бродоградилиштима. Па -ни они обалне пло-

За нашу индустрију бродоградње интересирао се и 
француски капитал. У првом реду она бродоградилишта која 
су вршила радове за нашу ратну морнарицу. Од тих je 
„Ateliers et chantiers de la Loire” које je изградило наше две 
подморнице, одлучило да активно учествује у нашој бро- 
доградњи. У Београду je основано акционарско друштво под 
именом „југословенско друштво за изградњу и оправку бро- 
дова”. Уместо да подиже саовим ново .бродоградилиште, оно 
je прво одлучило да покуша купити постојећа мања бродо- 
градилишта и да их онда усаврши.

Први je дошао на ред „Марјан” . Ово подузеће из неких 
нарочитих разлога није наишло на сусрет наших фактора. 
Оно je било искључено од државних лиферација a то je пак 
ударац за једно бродоградилиште. Услед тога пословање 
у последњим годинама није било повољно и завршавано je 
осетљивим губптком. С обзиром на такве прилике je управа 
„Марјана” одлучила, да прода французима своје оделење 
који се бави бродоградњом, односно док. Касније се je и 
бродоградилиште „југ” одлучило да сав свој уређај прода 
Французима. „југословенско друштво за израду и оправку 
бродова” одједном дошло je у посед обеју наших бродогра- 
дилишта централног Приморја. Оно he их сада спојити и npo- 
ширити, тако да има изгледа да ћемо скоро моћи видета 
како се спушта у ,море први пароброд изграђен у нашој 
земљи.

Бродоградилиште „Југ” закљу!чило je ликвидацију. 
„Марјан” не, jep оно поред бродоградилишта има и ливницу 
и творниду стројева. Ливница и творница стројева водиће 
се и даље, пошто има повољних изгледа за просперитет.

Анализирајући прошле године билансу „Марјана” ми 
смо закључили овом изреком „Једно бродоградилиште на 
проширеној бази „Марјан-југ” дало би се лепо остварити”. 
E to ,  није прошло ни годину дана и то je остварено. Само као 
француско подузеће.

Биланца „Марјана” за 4 последње године овако из-
гледа :

1927 1928 1929 1930

Актива 
Благајна 
Дужници 
Радње у току 
Материјал
Индустријски инвентар 
Док и докет 
Непокретности

Губитак :
Пренос
Текуће године 
Отпис инвентара *

Пасива
Главница
Повериоци
Добитак

у хиљадама динара

43 62 56 102
734 2.059 737 639
152 158 109 44
744 746 573 929

1.448 1.545 2.018
10.843 2.360 2.371 2.258

4.413 4.328 4.306

2.455 5.471 5.974
2.455 294 502 — ■

—• 2.721 — —

12.000 12.000 12.000 12.000
2.975 4.687 3.695 4.266

—. — _ 6
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У биланци ce још не види ефекат продаје дока и јед- 
аог дела осталог уређаја французима. Од 1927 до 1929 го- 
дине настао je губитак од 5 милиона 974 хиљаде динара. 
Прошле године инје било губитка него je исказан добитак од
6 хиљаде динара. Да ce елиминира губитак ранијих година 
закључила je годишња скупштина да ce главница снизи од 
1-2 на 5 милиона динара. Тиме he бити уклоњен губитак ра- 
нијих година и имаће ce јасна ситуација. Ако пословање 
све године буде тговољно могло би ce чак пристутшти и 
исплати дивиденде.

У самој биланси нема битних промена; једино то, да 
je  код „индустријског” инвентара порасла позиција биланце 
од 1.5 милиона динара на 2 милиона динара. Премда je по- 
словање било неповољно, ипа« су  ce и прошле године вр- 
шиле нове инвестиције.

Повериоци су порасли за нешто npesco пола милиона 
динара, колико je порастао и индустријски инвентар.

Биланса за идућу годину показаће поред смањења 
главнице и знатно смањење инвестиција. Оне ће у пуној 
мери бнтц покривене властитим сретствима. To ставља по- 
дузеће у један повољан положај. Ако прилике индустрије 
жељеза буду повољне, a оне су после склапања трговинског 
уговора са Аустријом у којему смо ми јаче заштитили ме- 
талку индустрију много боље него раније, могао би „Мар- 
јан” да настави своје пословање под много повољнијим при- 
ликама него што je то било до сада, кад je тежиште посло- 
вања било на пољу бродоградње односно оправке бродова.

PRVA JUGOSLOVENSKA TVORNICA ŠEŠŽRA I TULJAKA 
D. D. GALDOVO — SISAK,

Osnovana je 1921. godine. Glavnica iznosi 5 miliona di
nara potpuno uplaćenih. Prva poslovna godina dala je povoljne 
resultate i isplaćena je dividenda od 6%. Posle toga dividenda 
nije više isplaćivana.

Poduzeće je stajalo u uskoj vezi sa Prvom hrvatskom šte
dionicom. Osnivači su bili neki fabrikanti šešira iz Austrije i 
čehoslovačke koji su i ranije svoju produkciju plasirali u naše 
krajeve. Međutim izgleda da je poduzeće bilo osnovano u di
menzijama, koje su bile suviše velike za naše prilike. Izgleda 
da se nije dovoljno vodilo računa o našoj carinskoj politici. Jer 
šeširi se i dalje uvoze. 1 to u znatnoj količini. Naročito bolje 
vrste. Kod nas još uvek dominira bečka i italijanska a donekle 
i francuska produkcija.

Prva hrvatska štedionica se je pre izvesnog vremena po
vukla od Prve jugoslovenske tvornice šešira i tuljaka. Potraži
vanja koja ona ima prema tome preduzeću preuzeli su ostali 
akcionari. Rok plaćanja je predviđen za nekoliko godina a ka
matna stopa nije bog zna kako velika.

Akcije ovog preduzeća se nalaze u rukama tvornice šešira 
Emerich Fischer, Wien, Hugo Reiniger e Co, Komotau i A. 
Peschel, Neutìtschein.

Poduzeće ima danas tu prednost da poverioci ne iziskuju : 
toliki iznos na kamatima kao ranije. Uštede na kamatama 
biće znatne tako da bi i one mogle delovati na uspeh poduzeća. 

Poslovanje u najnovije vreme nije bilo tako povoljno kao pre 
nekoliko godina. Međutim tu je znatan gubitak iz ranijih go
dina pa će proći duže vremena dok se on otpise. Osim ako se 
ne pristupi redukciji glavnice.

Bilance za 1927. i 1929-30. godine (za 1928. nije objav
ljena) izgledaju ovako:

Aktiva 1927. 1929. 1930.

u hiljadama dinara

Blagajna 170 78 8
Devize — — 12
Nepokretnosti 3.033 3.033 3.033
Strojevi 3.939 4.032 4.072
Inventar 488 526 556
Dužnici 7.641 5.482 3.374
Rimese 137 387 53
Roba 6.855 5.612 4.916
Gubitak 861 524 489

Pasiva

Glavnica ' 5.000 5.000 5.000
Rezerve 34 34 34
Amortizacija 2.487 3.386 3.678
Poverioci 13.296 9.508 5.986
Prihvati 2.310 1.740 1.870
Ukupna bilansa 23.128 19.676 16.570

Ukupna bilansa od 23.1 miliona koncem 1927. godine 
smanjena je na 16.6 miliona koncem 1930. godine. Dakle skoro 
za jednu trećinu. To odgovara razvitku poslovanja. U aktivi su 
investicije knjižene sa istim iznosom. Znači da nove nisu 
izvršene.

Zalihe robe smanjene su u prošloj godini za 700 hiljada 
dinara. A dužnici za preko milion dinara. To pokazuje na sma
njenu delatnost. Možda da je to, s obzirom na naročite prilike, 
i vrlo dobro. Jer ako se forsira produkcija, onda leže fabrikati 
na skladištu, a ako se forsira prodaja, onda se protuvrednost ne 
može tako lako inkasirati.

Poverioci su reducirani za skoro 4 miliona dinara. To je 
jedna povoljna činjenica. Tereti na kam atama biće mnogo manji. 
Pogotovo što se na izvestan deo obaveza plaćaju minimalne 
kamate.

Amortizacija iznosi 3,7 miliona dinara. Investicije preko
7 miliona. Polovina je već otpisana. Vlastita sretstva pokrivaju 
sve investicije što je svakako povoljna činjenica. Prošle godine 
postignut je čisti dobitak od 35 hiljada dinara.

D H I > B T E

„НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“



Грађанема дш©иичка штедшошшца, у Дарувару
Рачун изравнања жа дан 31. децембра 1930. г@д«

А к т н в а П а е м в а

Динара Динара
Благајна 145.055-77 Дионжчка главвица 2,000.000-—
Вриједноснж иапири 1,150.975-19 Причувна заклада 143,000 —
Дужници: Улошци:
1. потраживања код новчаних 1 на текућем рачуну 6,380.991-81

завода 5,328.510-— 2 на уложним књижицама 32,307.130’24
2. мјеиице 4,926.536-42 Неподжгнути раздјељак 1.035'—
3. те&ућж и аморт. зајјмови 28,176,315-54 Добитак:

Ломбарднж кредити 19236,307'71 пренос из прошле године 5.999-73
Инвентар 84.375-22 овогодишњи 209.919-07

Укупно 41,048.075"85 Укунно 41,048.075 85
Ha ново уписана дионичка главница од Дин. 500.000'— 

партиципира на чистом добитку од 1 јануара 1931. год.

Губжтаж
Ражун губитка ж добитжа на дан 31. децембра 1930« год.

Д об н так

Динара Динара
Порезж и намети 51.872 — Пренос добитка 5.999-73
Берива 388.014'— Каматж тек. ж од вредн. папира 2,423.680-11
Камати уложака 1,567.251-60 Камати мјеница 368,720 —
Управни трошак 639.819-44 Разне провидбе и пржстојбе 64,476 —
Чисти добитак 215.918'SO

Укупно 2,862.875 84 Укупно 2,862.875-84

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

ffMap|asi66 поморско-ввндустрмјсжо н
шфдузеће д- д« у Сшлмту
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

т т ж т ш ш т

Актива Пасива

Динара Джнара
Благајна 102.044“62 Друштвена главквца 12,000.000-—
Дужници 639,318-93 Вјеровницж и привремени рачуни 4,266.020'21
Текуће радње 44.089-45 Добитак 1930, год. 6.416-56
Матержјал ж производи 929.499-58
Индустриски инвентар 2,018.243-50
Док ж докет 2,258.815-75
Некретнине 4,306,183-70
Губжтак пржјашљжх годжва 5,974.241-24

Укупно 16,272.436‘77 У&упно 16,272.436*77

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај :
Srpska kreditna banka i štedionica d. d. — Bela Crkva 
Хрватска индустрија катраеа д. д. — Загреб 
Skopljanska izvozna banka — Skoplje 
Д. д. за изградњу свратмшта и купалишта — Загреб 
„Адриабауксит” , рударско и индустријско д. д. —  Загреб

SRPSKA KREDITNA BANKA I ŠTEDIONICA D. D. — BELA
CRKVA.

Bela Crkva i njena okolina su poslednjih godina bili iz
loženi velikim nedaćama. 90% njenog stanovništva se bavi 
vinogradarstvom, proizvodnjom kukuruza i pšenice i stočar
stvom. Industrijske delatnosti skoro ni nema. Svih poslednjih 
godina bilo je nebroj vremenskih nepogoda. Vinograde i žito u 
okolini Bele Crkve je u 1930. godini grad tri puta potukao, zbog 
čega je i prihod poljoprivrede podbacio. Pored ovakvih nesreća 
došlo je i do zabrane stočnih pijaca i vašara za krupnu i sitnu 
stoku, koia je trajala punih pet meseci, od 30. avgusta 1929. 
godine do 27. januara 1930. godine. Pri tome se duplo teško 
osećalo ubiranje zaostalih poreza za prošle godine.

Razumljivo je, da su ovakve prilike morale uticati i na 
tok poslova novčanih zavoda. Pre svega na kretanje uloga na 
štednju. Pred nama leže izveštaji Srpske kreditne banke i šte
dionice d. d., koja je -najvažniji novčani zavod Bele Crkve. U
1929. godini banka je zabeležila opadanje uloga na štednju, za 
punih 850 hiljada dinara. Međutim, u 1930. godini prilike se još 
pogoršale.

Srpska kreditna banka i štedionica d. d. u Beloj Crkvi 
osnovana je 1903. godine, a kako već iz samog imena vidimo, 
bila je zamišljena kao ekonomski i finansijski oslon našeg življa 
iz Bele Crkve i okoline, zbog čega je njezina sudbina usko po
vezana sa političnom naših ljudi pod mađarskom upravom. 
Osnovna glavnica je bila 200.000 kruna, a do 1920. godine po
višena je na 1 milion kruna odnosno 250 hiljada dinara. Banka 
je u to doba pravila lepe poslove; zbog toga je 1923. godine 
glavnica povišena na 550 hiljada dinara pomoću nove emisije 
od 12 hiljada akcija à 25 dinara. Iz rezervnih fondova uzeto je 
daljnih 550 hiljada i time je glavnica povećana na 1,1 milion 
dinara, koliko i danas iznosi. Nominala akcije tom je prilikom 
prežigosana od 25 na 50 dinara a po dve akcije složene su u 
jednu novu, od 100 dinara.

Naredna tablica nam pokazuje kretanje glavnih bilansnih 
pozicija za poslednje tri godine. Dobijamo sledeću sliku:

po tekućim računima 3.963 2.169 2.009
ulozi kod raznih banaka 34 103 120

10.738 11.683 10.931
Nepokretnosti 170 170 168
Nameštaj i pribor 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva
Glavnica 1.100 1.100 1.100
Rezervni fond 342 404 484
Tuđa sretstva:

ulozi na štednju 8.234 7.750 7.204
po tekućim računima 825 510 587

Reeskont 799 2.241 1.926
Poverioci po tek. rač. 16 19 22

9.874 10.520 9.739
Čista dobit 251 272 281
Zbir bilansa 11.879 12.568 11.865

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 499 453 350
Na žiro kod Nar. banke i Pošt. šted. 9 112 131
Hartije od vrednosti 461 127 166
Dužnici :
Hipotekarni zajmovi 167 140 106
Menice 6.560 9.205 8.725

na zaloge 13 22 71
po obligacijama i priv. rač, 1 44 —

Prem a ranijim napomenama o nevolji stanovništva, ne 
može nas iznenaditi, da je zbir bilanse, koji. pretstavlja istovre
meno i visinu obrtnog kapitala bančinog u 1930. godini manji 
no što je bio u 1929. godini. U toj godini smanjen je za 700 hi
ljada na 11,87 miliona dinara, a toliko je iznosio i 1928. godine. 
Glavnica je poslednjih godina ostala nepromenjena, dok se re
zerve snažno dotiraju — sa oko 80 hiljada godišnje.

Tuđa sretstva, kojima banka raspolaže, potiču iz četiri 
izvora — ukupno iznose krajem 1930. godine 9,74 miliona —■ 
a tolika su bila i 1928. godine. U 1929. godini imali smo pove
ćanje za 700 hiljada, ali su u 1930! godini opet manja, kao po- 
sledica opadanja uloga. Na prvi pogled se primećuje, da ulozi 
sve tri godine opadaju; od 8,2 miliona krajem 1928. godine na
7,2 miliona u 1930. godini. U 1928. godini prema 1929. godini 
ima opadanje uložaka naročiti razlog: Srpska kreditna banka i 
štedionica morala je isplatiti Banatskom sirotinskom fondu ulog 
od 500 hiljada, zbog prenosa u Državnu hipotekarnu banku, fa 
Oblasnom odboru podunavske oblasti 250 hiljada dinara za fi- 
nansiranje tekućih oblasnih radova. Pošto je smanjenje uloga 
ipak manje od ovih dugova, to je u 1928. godini priliv u stvari 
bio veći no ranije. U 1929. godini utiče na odliv uložaka i upis 
akcija Privilegovane agrarne banke. Drugi izvor tuđih sretstava 
su ulozi po tekućim računima. Oni su prema 1928. godini ta
kođer smanjeni, za 270 hiljada na 510 hiljada dinara, ali se u
1930. godini primećuje tendencija ka ponovnom povećanju 
porasli su na 590 hiljada dinara. Zbog odliva uloga banka jelu
1929. godini u većoj meri iskoristila reeskontni kredit, koji je 
povećan od 800 hiljada na 2,24 miliona; pošto su u 1930. godini 
izvesni krediti likvidirani, reeskont je smanjen na 1,93 miliona 
dinara. Pasivni tekući računi gotovo su beznačajni.

Ukupni obrtni kapital od skoro 12 miliona din. raspode- 
ljen je krajem 1930. godine na sledeće pozicije: najviše kredita
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dato je na menice, koje Su gruntovno obezbeđene; krajem 1930. 
godine iznose. 8/72 miliona; najviše stanje dostigle su u 1920. 
godini,, >kad su prem a 1928. godini porasle za 2.64 miliona na 9,2 
miliona din. Krediti dati po tekućim računima, koji su iznosili 
krajem 1928. godine skoro 4 miliona, reducirani su u 1929, god. 
na 2,1 milion; toliko su ìzriosili i ü 193Ö. godini. To su krediti, 
pokriveni uknjižbom, mesnicama, robom i hartijama od vred- 
nosti. Banka učestvuje i u pecari konjaka a. d., Bela- Crkva, 
koja ima glavnicu od 100 hiljada dinara, i koja je svojevremeno 
preuzela pecaru Srpske kreditne banke.

Hipotekarni krediti se u toku posleđnjih godina također 
reduciraju — od 167 hiljada u 1928. godini na 106 hiljada kra
jem 1930. godine. Krediti na zaloge su u pòrastu, òd 13 hiljada 
na 71 hiljadu, à također potraživanja kod novčanih zavoda, od
34 hiljade ina 120 hiljada d in a ra « . ,

Portfelj hartija od vrednosti je, u 1929. godini smanjen
za 334 hiljade dinara, a u 1930. godini ponovno je porastao na
166 hiljade, zbog kupovine akcija Privilegovane agrarne banke. 
Nepokretnosti bančine (dve kuće) bilansirane su sa 170 hiljada 
dinara, a nameštaj i pribor otpisan je i sećanja radi iskazan u 
bilansu sa 1 dinarom.

Račun gubitka i dobitka pruža sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
u hiljadama dinara

Rashodi 1928. 1929. 1930.
Kamata 805 859 788
Т  roškovi 253 242 285
Porezi 338 247 234
Čista dobit 251 272 281
Otpisi — 42 14

Prihodi
Prenos dobiti 1 0.9 1
Kamata 916 1.053 1.085
Razni prihodi 729 599 507
Prihod od nepokretnosti — 10 10
Zbir prihoda ili rashoda 1.646 1.663 1.604

Izdatci na kam atama su u 1930. godini znatno, smanjeni, 
pošto su tuđa sretstva u opadanju. Manji su također izdatci za 
poreze i prireze, dok su troškovi uprave i plate porasli za 40, 
hiljada na 285 hiljada dinara. Poslednje dve godine učinjeni su 
i otpisi i to sumnjivih potraživanja (3 hiljade i 14 hiljada) i na 
vrednosti efekata, za 38 hiljada dinara.

Bruto prihodi bančini variraju oko 1,6 miliona dinara, — 
u poslednjoj godini nešto su manji no ranije, zbog manjih po
slova i sniženja kamatne stope. Ali pošto su rashodi manji no 
prošle godine, to- je iskazana čista dobit ipak veća no prošle 
godine i iznosi 281 hiljadu dinara.

Podeljena je na sledeći način:
Rezervnom fondu dotirano je 66 hiljada — čime dostiže 

550 hiljada dinara odnosno 50% glavnice, Fondu za amortiza
ciju zgrada 18, hiljada, Upravnom odboru 28 hiljada, Nadzornom 
odboru 8 hiljada, pretsedniku uprave kao tantijema 5,6 hiljada, 
na ime dividende na 11 hiljada akcija po 14 dinara 154.000 di
nara, a ostatak od 1.608 dinara prenet je na novi račun.

Celokupan obrt bančin po svim računima iznosio je u
1930. godini 275.03 miliona dinara.

U upravi Srpske kreditne banke i štedionice.d. d. u Beloj 
Crkvi nalaze se sledeća g. g.: Pretsednik: Dr. Bogdan Radosav- 
ljević, lekar; Nika Banić (1920), trgovac, Joca Putnik (1903), 
trgovac, Svetislav Ristić (1907), trgovac, Mita Đorđević-Nan- 
čić (1903), trgovac, Dušan Pokorni (1905), apotekar, Sava 
Trpkov (1903), trgovac, Dr. Sretko Šinžar (1912), kr. javni be- 
ležnik, Milan Godomirov (1915), ekonom. U Nadzornom od
boru se nalaze g. g.: Pretsednik: Milan Stefanović (1926), umi
rovljeni škol. nadz.; Petar Ranković (1921), trgovac, Dr. Jovan 
Stojanov (1929), trgovac; Direktor: Živa Jankulov (1904).

ХРВАТСКА ИНДУСТРИЈА KATPAHA Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Хрватска индустрија : катрана уско, je везака са за- 
гребачком градском плинаром. Код дестилације угл,сна ргди 
добијања raca за осветљење, поред кокса има зна.т.н број 
других отпадака. Прерада тих отпадака даје широко поље 
рада хемијској индустрији. Ha стотине разних произвада до- 
бива ce из тих остатака. Ту je у првом реду катран, чоји 
ce добива у толикој количини да једна већа плинара омогу- 
ћује рад једној средњој творници катрана. Консум raca \  За- 
гребу константно расте. Годишње за преко 10%. У свим i-o- 
вим зградама увађа ce и гас. Модерно домаћинство.; не да 
ce замислити без raca. A и индустрија потребује в-елике ко- 
личине. Према томе загребачка плинара продуцираће nehe 
количине катрана.

Хрватска индустрија катрана основана je годице 1913. 
no бечкој индустрији катранских продуката. Дионичка глар- 
ница износила je 200.000 круна. Године 1916. повишена ie 
на 5(Х).(ХХ) круна. Године 1920. на 2 милиона круна, a годичу 
дана касније на 3 милиона круна. Године 1922. закључује 
ce повишење на 10 милиона круна и претварање дионичке 
главнице у 2.5 милиона динара. Године 1924. дионичка je 
главница повишена од 2.5 на 3 милиона динара.

Године 1928. приступило ce je валоризацији инвести— 
ција према прописима закона из год. 1926. Добивени износ 
употребљен je за формирање резерве тако, да je дионичка 
главница и после валоризације остала на истом нивоу.

Како je Хрватска индустрија катрана у првом реду 
упућена на Градску плинару која joj даје највећи део потреб- 
них полуфабриката, град je тражио извесно учествовање 
код тог подузећа. Један већи пакет акција Хрватске инду- 
стрије катрана преузела je Градска штедионица. Њезшш 
људи имају и пресудан утицај на рад и пословање Хрватске 
индустрије катрана и ако je .главни интересент и дал>е бечка 
индустрија катранских продуката.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. r. 1930. г.

Земљиште и зграде 1.421 4.181 1.977 2.628
Благајна и ефекти 52 74 98 108
Дужниди 2.523 3.669 3.116 2.469
Роба 3.906 3.409 4.224 3.693
Г убитак 431 ------

Пасива
Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резерва 305 775 777 795
Резерва валоризациј.е 300 300 300
Веровници 4.854 5.169 4.781 4.393
Амортизација 2.231 ----------------

Добитак _ _ _ 39 382 236
Укупна биланса 8.334 11.692 9.417 9.017

У биланси за 1928. г. видимо знатан пораст инвести’ 
ција и то од 1.4 на 4.2 милиона дш ^ра. To je услед валори- 
зације инвестиција. Подједно ce формирао у пасиви посебан 
фонд од 2.3 милиона динара. Године 1929. а.,мортизација иш- 
чезава из билансе, али су зато и инвестиције билансиране са
2.2 милиона динара мање. За износ за који су инвестиције ва- 
лоризиране «асније су и отписане.

У биланси за 1930. г. видимо да су инвестиције иека- 
зане са 2.6 према 2 милиона концем 1929. Значи да су у про- 
шлој години изведене нове иивестиције. С обзиром да на ра- 
сполагању стоји све то више полуфабриката постоји могућ- 
ност проширења фабрике. Гледе пласирања продукције нема 
већих потешкоћа будући да творница у многом погледу има 
монополни положај.

Дужници су и роба у биланси за годину 1930. иска- 
зани са мањим износима него године 1929. Како творница v
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многом погледу има изниман положај може за своје про- 
дукте тражити строге платежне увјете, те нема већих потра- 
живања. Јака грађеван делатност у западним деловима др- 
жаве у прошдој години, омогућила je Хрватској индустрији 
катрана да разне своје продукте повољно пласира,

Веровници су лоследње три године у опадању што je 
у уској вези са опадањем дужника и залихе робе,

Година 1927. била je закључена губитком од 431 хи- 
љаду динара. Године 1928. искаазан je добитак од 39 хи- 
љада. Године 1929. добитак већ износи 382 хиљаде динара. 
Прошле године пословање je услед опште тенденције снижења 
цена грађевног материјала добитак изосио само 236 хиљада 
динара.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Губитак 1927 г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

Отписи 255 308 335 326
Трошкови 1.286 1.276 1.487 1.818
Камати 405 348 370 313
Иорез 478 208 191 340

Добитак
Бруто добитак 2.258 2.182 2.735 3.016

Бруто добитак за прошлу годину био je за 300 хиљада
динара већи од бруто добитка године 1929. Међутим и тро-
шкови су били за 250 хиљада динара већи. Ha каматима je
издано око 50 хиљада динара мање. Да je успркос такова
етања чисти добитак мањи, има се пригшсати чињеници да 
je  на порезе издано 150 хиљада динара више него иредпро- 
шле године.

Хрватска индустрија катрана продуцира материјал за 
изолирање, кровну љепенку из катрана, дрвни цемент, коло- 
маз, средства за дезинфицирање, масти за стројеве, катран- 
ске дестилате и као специјалитет рубероид, специјална ље- 
пенка за покривање кровова.

SKOPLJANSKA IZVOZNA BANKA U SKOPLJU*)
U 1930. godini je navršila Skopljanska izvozna banka de

setu godinu rada. Ova je godina po razvoj bančin od velike va
žnosti: prvo kao jubilarna godina a drugo zbog izvesnih po
slovnih promena, izvršenih u toku ove godine. Kao najvažniju 
promenu treba istaći likvidaciju bančinog učešća u električnoj 
industriji Južne Srbije.

Prilikom prošlogodišnje analize mi smo napomenuli da 
je Skopljanska izvozna banka svojevremeno osnovala u Skoplju 
i Tetovu električne centrale, u ortakluku sa Leskovačkom cen
tralnom bankom. Iz istih razloga obe su banke osnovale 1922. 
godine i Tetovsko industrijsko društvo a. d. u Tetovu, sa glav
nicom od 10 miliona dinara, koje je preduzelo postojeće elek
trične centrale i postrojenja, povećalo ih i time postalo najveće 
električno preduzeće na našem Jugu. Međutim, poslednjih godina 
prilike su znatno promenjene, naročito kad se 1929. godine 
Leskovačka centralna banka dezinteresirala i svoj paket akcija 
prodala. Tome primeru je sledila i Skopljanska izvozna banka; 
Ona je to uradila i zbog toga što preduzeće već nekoliko godina 
nije davalo dividende. Ovom transakcijom banka je smanjila svoj 
portfelj efekata, ali je sa druge strane došla do znatne gotovine, 
koju je plasirala na žiro-račun kod Narodne banke i kao po
traživanje kod novčanih zavoda. Tek razvoj prilika u 1931. go
dini je pokazao koliko je ova prodaja bila opravdana.

I kretanje svih važnijih bilansnih pozicija potvrđuje, da 
je 1930. godina za  Skopljansku izvoznu banku bila rekordna i 
vrlo povoljna. Upoređenje sa ranijim godinama daje sledeću 
sliku :

*) Za 1929. godinu bilans je analizaran u dodatku „Na
rodnog blagostanja” od 13. decembra 1930. godine, broj 50.
strana 229.

Račun izravnanja.

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Gotovina 228 349 707 617
Potraživanja kod nova&nih zavoda 7 159 129 2.104
Menice 7.003 8.107. 9.143 7.759
Hartije od vrednosti — 2.398 2.447 337
Vrednost rezervnog fonda 66 70 70 66
Zaloge — 5 15 80
Nepokretnosti 930 1.322 1.174 800
Industrijska preduzeća 1.300 — — — '
Razni dužnici 2.476 • 1.459 1.322 4.464
Nameštaj posle 10% otpisa 55 70 73 114
Kaucije, ostave, garancije itd. 8.736 

Pasiva

9.386 13.926 14.223

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 454 545 631 717
Ulozi na štednju 1.452 3.374 5.048 6.591
Razni poverioci 2.257 2.043 1.574 2.190
Reeskont 2.162 2.250 2.016 1.204
Nepodignuta dividenda 7 9 8 5
Pol. kaucija, ostava, garan

ti ja  i t. d. 8.736 9.386 13.926 14.223:
Tantijeme i dnevnice 50 50 115 119
Dobit za podelu akcionarima 500 500 500 500
Zbir bilanse 20.572 

Račun gubitka

23.227 

i dobitka.

29.008 30.566

Rashodi
Režijski troškovi 395 564 522 627
Kamata 456 815 844 734
Otpisi 5 56 32 32
Čista dobit 625 625 625 625

Rashodi
od kam ata i provizije 1.249 1.468 1.917 1.518
od hartija od vrednosti 9 182 13 405
od nepokretnosti 572 416 93 96
Zbir prihoda i- rashoda 1.831 2.066 2.024 2.019

Zbir bilanse je prema prošloj godini veći za 1 milion; s a ; 
30.56 miliona veći je za ravno 10 miliona od zbira bilanse kra
jem 1927. godine. Za ovo povećanje ima više izvora.

Glavnica iznosi 5 miliona dinara, a fondovi su zbog sva
kidašnjih dotacija porasli na 717 hiljada dinara, tako da iznose 
sopstvena sretstva 5.72 miliona dinara. Ulozi na štednju su po
rasli za 1.55 miliona na 6.59 miliona, a prema 1927. godini veći 
su za 5.14 miliona odnosno za 355%. Razni poverioci veći su 
od prošle godine za 600 hiljada a dostižu 2.2 miliona, koliko su 
iznosili 1927. i 1929. godine. Ulozi na štednju i poverioci porasli 
su prem a prošloj godini za preko 3.1 milion dinara; zbog toga 
je banka imala mogućnost, da smanji reeskont, za čitavih 800 hi
ljada na 1,2 miliona dinara. Krajem 1930. godine ukupna strana 
sretstva dpstižu 9.98 miliona, a zajedno sa sopstevnim sret- 
svima, bančin obrtni kapital iznosi 15.7 miliona.

Od toga, likvidna sretstva iznose 20% odnosno skoro 3 mi
liona, koliko leži u blagajni, na žiro-računu i kod novčanih za
voda a od čega 2.11 miliona pretstavljaju protuvrednost otu
đenih akcija Tetovskog industrijskog a. d. Interesantno je tako
đer smanjenje meničnog portfelja za skoro 1.4 miliona dinara 
na 7.76 miliona krajem 1930. godine, i  ome na suprot pokazuje 
pozicija dužnika po raznim računima znatno povećanje, od 1.32 
miliona na 4.46 miliona dinara. Međutim od ovog računa treba
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izdvojiti vrednost zemljišta firme Bunjak, Varon i Radosavljević
u, iznosu od 245 hiljada dinara, koji je ranijih godina knjižen 
kao račun nepokretnosti. Relativno velik je porast kredita na 
zaloge. Pozicija hartija od vrednosti iznosi posle poznate tran
sakcije 337 hiljada dinara, što su državni papiri. Nepokretno
sti su iskazane sa 800 hiljada dinara, a pretstavijaju bančinu 
zgradu n a  keju Kralja Aleksandra, koja svakako više vredi.

Interesantno je, da su u 1930. godini rashodi po kam atama 
manji no ranije, i ako su porasli ulozi i pasivni tekući računi; 
to će biti posledica spuštanja kamatne stope, pošto su smanjeni 
{ 'prihodi od provizije i kamata. Režijski troškovi su u porastu, 
ža preko 100 hiljada dinara, zbog povećanih poreskih tereta, 
naročito zbog raznih novih prireza. Bruto dobit ostala je skoro 
nepromenjena prema ranijim godinama, što je imalo za posle- 
đicu, da je čista dobit ostala nepromenjena, kao i ranijih godina, 
sa 625 hiljada dinara. Uprava bančina se striktno pridržava 
principa konstantne dividende; ona isplaćuje, od kako postoji, 
nepromenjeno 10%, odnosno 50 dinara od akcije. U to je do
tirano 500 hiljada dinara a 62.5 hiljada je dotirano rezervnom 
rondu, 12.5 hiljada invalidskom fondu a 50 hiljada kao tantiema 
bančinim odborima i činovnicima.

U Upravnom odboru Skopljanske izvozne banke su šle- 
đeća g. g.: pretseđnik Dimitrije Bojadžijević, trgovac; potpret- 
sednik Isak Varon, trgovac; Gavra Bogojević, apotekar; Petar 
Bunjak, trgovac, Živojin Janićijević, industrijalac; Josif Kolo- 
Momos, trgovac i Božidar Bunjak, trgovac.

U Nadzornom odboru g. Milorad Ristić, Aleska jovanović, 
Dr. josif Amodaj, Leon Karijo; direktor banke je g. Isak 
Albahari.

Д. Д. ЗА ИЗГРАДЊУ СВРАТИШТА И КУПАЛИШТА -
ЗАГРЕБ.

Хотелска подузећа акционарског типа не показују код 
на;с богзна какав просперитет. Њихов број није велики, али 
и  од тога малог броја само неколико послују са добитком. 
Иарочито су лоше прошла велика хотелска подузећа. Доста 
је .споменути јадранско хотелство на Сушаку, ГТлитвице на 
Плитвичким језерима, Палас у Београду. A ни код Д. д. за 
нзградњу свратишта и купалишта које поседује велики хо- 
телЕ спланаде у Загребу не иде најбоље. Kao да нека зла 
крб лебди над нашим хотелима акционарског типа. Српска 
бднка у Загребу своја два велика хотела у Дубровнику 
„Империјал” и „Лапад” води у изравној властитој режији и 
није им дала посебну акционарску форму како би било за 
очекивати.

Дионичарско друштво за изградњу свратишта и ку- 
палишта у Загребу основано je године 1917. Оснивачи су 
били водећи новчани заводи Загреба. Подузеће je било ку~ 
пило, и то уз ванредно повољне увјете, читав комплекс кућа 
на најлепшем месту, Илице главне артерије Загреба. Ha том 
месту намеравало će je изградити одговарајући хотел, затим 
велико купалиште. Међутим станбене стеге — немогућност 
отказа станова и локала у кућама које су требале да се 
руше да се добије одговарајуће градилиште, одлагали су из- 
ведбу наумљеног пројекта.

Да се са зидањем једног савременог хотела што je за 
Загреб представљало једно важно питање, јер су ондашњи 
хотели били у дерутном Стању и делимично реквирирани 
за државне чиновнике и официре, не би превише одгађало, 
почело се je 1922. године са зидањем новог хотела одмах 
до станице, који je имао постати најлепши хотел у нашој 
држави a ваљда и на Балкану.

Можда je један од разлога финансијског неуспеха но- 
вог хотела што je он грађен до Државног колодвора. Како je 
колодвор знатно удаљен од центрума града, послови хотела 
слабо' просперирају. Тако je рестаурација посећена веомз 
«лабо, a није боље ни са каваном. Сам хотел изгледа да je

био изграђен у већем стилу него што одговара претежпом 
делу странца који долазе у Загреб. Фреквенција није никад 
знатна. Поготову од кад су се у међувремену остали хотелИ 
сасвим реновирали и дотеривали и подигли нови, који уз: 
ниже цене пружају сав конфор.

Дионичка главница износила je код оснивања 3 ми- 
лиона круна. Године 1921. повишена je на 30 милиона круна, 
Године 1922. на 60 милиона круна дотично 15 милиона ди- 
нара. Године 1924. главница _се повисује на 20 милиона дин.

Са тим износом и са добитком који je получен прода-’ 
јом зграда-у  Илици које су раније биле одређене за хотел, 
подигао се je нови хотел са 200 соба луксузно уређених и' 
са каваном, рестаурацијом и дворанама какових нема ни 
један наш хотел. Подизање хотела коштало je 26 милиона 
динара a његов ' уређај дошао je на 34 милиона. Укупно хо- 
тел je коштао 60 милиона динара. Hecpeha je хтела да je 
хотел грађен у доба кад je динар нотирао само 6 швајцар- 
ских центима. Услед тога он je каштао далеко више него. 
што би коштао данас.

Властита средства нису ни издалека достајала за из- 
градњу и подизање хотела. Биле су потребне знатне кре- 
дитне операције. Ma да су дионичари искључив:о загрсбачке 
банке и мада су исте банке дале пторебне кредите терет ка- 
мата je толики, да подузеће ие може да одбацује добитак. 
Првих година било je и знатних губитака. Последње 4 го- 
дине издаци се некако покривају са примицима тако, да у 
биланси се још увек појављује стари губитак као пренос. > 

Виланса за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1927. г. 1928. г. 1929*г. 1930. r.

Некретнине 26.033 26.027 26.027 26.027
Благајна 1 1 141 141
Ефекти 55 55 55 55
Уређај 34.094 34.454 34.653 34.769
Дужници 1.608 1.582 1.644 1.531
Г убитак 5.633 5.636 5.639 5.642

Пасива
Главница 20.0Х) 20.000 20.000 20.000
Амортизација 873 873 873 873
Резерве 406 406 406 406
Амортизација уређаја 1.731 873 2.691 3.102
Веровници 36.429 22.307 37.935 38.538
Акцепти — 15.000 — —
Хипотеке 7.986 7.164 6.254 5.246

Инвестиције износе 60 милиона. Последњих неколико 
година није дошло до битних промена. Уређај je повећан за- 
700 хиљада динара.

Инвестиције су покривене властитом главницом од 20 
милиона. Амортизација зграде и уређаја износи нешто ис- 
под 4 милиона. Према томе тек нешто око једна трећина 
инвестиција покривене су властитим средствима. Остало je 
кредит. Пре неколико година био je закључен и један већи 
хипотекарни зајам. Опет код завода који стоје иза поду- 
зећа. To je један средњорочни хипотекарни зајам који се има 
исплатити за неколико година. Амортизација тога зајма врши 
се- на тај начин што се повећавају обавезе no текућем ра- 
чуну. Пре 3 године један део je обавеза пребачен на при- 
хвате. Али идуће године та позиција нестаје из билансе. Али 
како су годину дана раније веровници били опали за 15 ми- 
лиона, сада расту.

Амортизације износе 973 за зграду a 3.102 хиљаде ди^ 
нара за уређај. С обзиром да je зграда подигнута у доба 
највеће скупоће амортизација од 873 хиљада код билансе 
вредности некретнина од 26 милиона не значи много. Још 
мање значи износ од 3 милиона код уређаја у вредности од
34.7 милиона динара. Без обзира да je уређај набављен у
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доба највеће скупоће, он je изложен и квару и потрошку у 
далеко већој мери nero некретнине. Код једног надасве ри- 
горозног билансирања амортизација морала би бити мш>- 
го већа.

Подузеће je зрело за санирање. He само да се мора 
отписати изказани губитак него и плус амортизације. Алн 
тиме лробдем не би био решен. Остају обавезе од преко 40 
милиона динара. Да се оне смање, a у томе je проблем због 
терета камата, требало би приступити повишењу дионичке 
главнице. A да се то- једног дана може провести биће по- 
требно данашњи капитал радикално снизити.

Кад се све то проведе, подузеће би се временом могло 
и лретворити у рентабилни посао. За сада нема још изгледа. 
Међутим с обзиром на прилике, добро je да се локрива и 
сва режија, нарочито камате.

„АДРИАБАУКСИТ”, РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈСКО Д. Д.
— ЗАГРЕБ.

Интернационално тржиште алуминија показује знакове 
тешке кризе која иначе вреди и за све остале метале. Цене 
су последњих месеци пале и до половине. Па ипак то спу- 
штање цена није деловало на висину продукције. Поред ни- 
ских цена индустрија алуминија присиљена je на редукцију 
продукције. A како се та индустрија интензивно развила 
улраво последњих неколико година, наравно да су ударди 
доста тешки.

Ako индустрији алуминија не иде добро, не може ићи 
добро ни индустрији бауксита. Мања продукција алуминија 
вуче за собом мању потражњу за баукситом. To значи редук- 
цију у продуцији. T om редукцијом погођена je читава инду- 
стрија бауксита. Ситуација je за нас у толико неповољнија 
што се на оним тржиштима на којима смо ми доминирали 
појавили нови продуценти. Тако ј.е један део немачке потребе 
на баукситу прошле године подмирила Грчка за коју се npe 
кеколико година у погледу добивања алуминија није још ни- 
шта знало. Како к.ена налазишта бауксита леже на дохвату 
мороке обале, то je транспорт морем веома лак. A код руде, 
која je тако јетфина, транспорт игра пресудну улогу.

Код свих наших рудника бауксита морало се je при- 
Ступити редукцији продукције. Код Континенталног Бауксит- 
ног, афилијација мађарског Бауксит-Труста, npe неколико 
недеља продукција je била сасвим обустављена. Ако једно 
подузеће сасвим обуставља продукцију, не иде баш најбоље 
ни другом подузећу истог краја ма се ово напрезало да 
одржи продукцију.

Адриабауксит који спада у концерн Беочинске твор- 
нице цемента у Пешти, вршила je предрадње и испитивања 
за евентуално касније подизање творнице алуминија. С об- 
зиром на садашње прилике на тржишту алуминија a и при- 
лике новчаног тржишта уопште, тешко да за догледно време 
може да дође до реализаци;е тог плана. Поред творнице алу- 
минија намеравало се подигнути и творнице баукситног це- 
мента. Ту се предрадње биле у велико напредовале и caiMO 
подизање фабрике око Шибеника узело je било конкретније 
форме. Међутим и ту су прилике јаче од сваке воље. И тај се 
пројекат мора одложити.

Биланса за три последње године пружа следећу слику :
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. r.

Посед рудокопа 14.154 15.417 15.258
Инвентар 2.987 2.831 2.721
Материјал 509 366 798
Залихе бауксита 856 1.530 2.058
Дужници 5.197 660. 699
Благајна ------ 101 116
Г убитак 510 879 1.046

Пасива
Г лавница 5.000 5.000 5.000
Резерве 14 14 14
Повериоци 19.032 16.467 16.596
Разно 169 277 243
Резерве за смањење

инвестиција 424 845
Укупна биланса 24.216 22.183 22.699

Код инвестиција нема никакових битних промена. Ко- 
лико рудокоп толико инвентар иеказани су са 100— 150 хи- 
љада динара мање. Међутим код материјала за прошлу го- 
дину види се знатан пораст. Под материјал мора да се у пр- 
бом  реду крије експлозив. Услед смањеша продукције мора 
да je и потрошак био мањи.

Залихе бауксита изиосиде су:
концем 1928. год. за Дин. 856.000
концем 1929. год. за Дин. 1.530.000
концем 1930. год. за Дин. 2.058.000

Како видимо залихе бауксита расту из године у ro- 
! дину. To одговара приликама' тржишта. Ma да je продаја 
! слабија не приступа се одмах редукцији продукције у од- 
говарајућој мери, јер се очекује побољшање и не желе се 
отпуштати радници. Квантитативно залихе мора да су по- 
расле и у још већој мери него што изгледа no вредности, јер
je међутим дошло и до пада цена. He само око рудника,
него и у нашим лукама видимо много већа складишта ба- 
уксита него што je било раније.

У пасивној страни билансе промене су незнатне. По- 
вериоци су порасли за само 100 хиљада динара, што je у 
ово доба повољна констатација. Можда да у биланси за 1931. 
годину наиђемо и на знатнију редукцију ове позиције услед 
емањење делатности.

За амортизацију je употребљен износ од 400 хиљада 
динара. С обзиром на фактичне инвестициј.е као и на чиње- 
ницу да биланса свршава са губитком, то je један примеран 
износ.

Пословање će и прошле године свршило губитком. 
Концем 1928. г. губитак je износио 510 хиљада динара. Го- 
дине 1929. губитак je већ исказан са 879 хиљада динара, a 
прошле године са 1.046 хиљаду. У самој прошлој години гу- 
битак износи 265 хиљада динара или равно толико колико и 
године 1929.

Знатно снижење п.ена алуминија можда he. код побољ- 
шања општих привредних прилика повољно деловати на ви- 
сину потрошње. У том случају и рудници бауксита видели 
би боље дане.

' Ш И P и т  ж ,

„НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“



Скозхљанска мзвозна банка у Смеххљу
Антива Рачун изравнања на дан 31, децембра 1930. год, Пасите

Динара Дииара

Готовина у  благајни 017.879.44 Акциони капитал
П отраж ивањ а код шов. завода : 10.000 ком. акди ја  од no 500,—  дин.

a) Н ародна банка 234.613,— потпуно уплаћених 5,000.000,—
б) Д омаћи заводи 1,869.095,— Ф ондовн:

Менице 7,595.353.— Отални рез. ф о н д . 616.307.60
Х артије од вредкссти 
ЗалоРа

337.098— Инв! ррнд 50.000,—
66.146.— Пенз. фонд бан. чин. 50.750.—

Непокретности 800.000,— У лози н а штедњу 6,591.268.30
Р азни  дуж вици : Р азни  псвериоци :

По Tei;, рачунима 4,051.684.— По тек. рачунима 1,999.661.32
Земљшлте фирме Б у њ ак 245.490.08 По прив. рачунима 190.399.90
По прив. рачундма 

Намештај после 10% отписа
166.972.98 Неподнгн. дивидеида 5.450.—
114.286.— Реесконт 1,204.140,—

К аудије 535.000.— Повериоци no гаршнц. 2,300.000
Оставе 8,843.541.55 Полагачи кауци ја 535.000,—
Наплате 569.891.05 Остављач.и сстава 8,843.541.55
Д у ж н и д и . гаранција 2,300.000.— Тантијеме 50.000,—
С упергаранција 475.000 — Дневнице 69.300,—
Д уж ници датог ж ира 1,500.000.— Пошиљаоци наплата. 569.891.05

Остављ. супер гарандија 
Р азн а  ж вр а
Порез на камату no улогу 
Чжста добит :

475.000 —  
1,500.000.— 

15.555.45

З а  пс-делу акционарима на
500.000,—10.000 KOM. од no 500.— 10%

Свега 30.566.265.17 Свега 30,566.265.17

Рачун мзравжаг&а на дан 31. децембра 1930. год.
А ктива Пасива.

Динара Диеара

Расходи Приходк no кред. дословима f
Режијски трошкови 207.900.— камата 1,250.107.94

плате, освет., огрев канц. матед. и др. 110.788.72 вровизија 268.454.93
порез и таксе 239.743.89 Пркходи харт. од вредести 405.085,—
днев. Улрав. и Надз. одбора 69.300,—  - Прихсди од неиокретнссти 96.000.—

П лаћена камата no свима иослов. 734.467.26
Отписи :

10% од намеш таја 12.698,—
сумњива дотраж ивањ а 13.500,—
иенз. фонд 1% 6.500,—

Чиста дсбкт у 1930 г. 625.000.—
Подељена :

10% резерв. фонд 62.500,—
2% инв. фонду 12.500,—
8% тант. Управ, и Надз. сдб. и
бадч. чиновницима 50.000 —

Дивидснда за  1930 г. 500.000.— «

Свега 2,019.647.87 Света 2,019.647.87

У П Р А Б Н И  0 Д Б 0 Р Н. A Д 3 0 Р f! И О Д Б О Р
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Садржај :
Francusko-srpska industrija cementa i uglja a, d. — Beograd 
Крањска индустриска дружба д. д. — Љубљана-Јесешце 
Хрватска дионичка штедионица —- ЈВуковар 
Пенкала тгорнвде д. д. — Загреб
„Т алред” теретно и аутобусно прометно д. д. —  Загреб

FRANCUSKO-SRPSKA INDUSTRIJA CEMENTA I UGLJA 
A. D , BEOGRAD.*)

Ako bismo uzeli razvoj i polet Francusko-srpske indu
strije cementa i uglja a. d. kao merilo za naše privredne prilike, 
a naročito za prilike koje vladaju u našoj industriji cementa u
1930. godini, onda bismo došli do zaključka, da je situacija 
upravo sjajna i da se ova naša industrijska grana nalazi u kolo
salnom konjunkturnom poletu.

Međutim imamo ovde jedan izuzetan slučaj. Gornja kon
statacija važi samo za Francusko-srpsku- industriju cementa, ali 
ne i za ostala preduzeća. Danas je više no poznata činjenica, 
da se naša industrija cementa nalazi u teškoj krizi. Konjunk
turni polet, koji su imale sve naše fabrike cementa u posleratno 
vreme, završen je u 1929. godini. U toj smo godini izvezli preko 
460 hiljada tona cementa, prema 375 hiljada u 1928. godini. U
1930. godini izvoz je smanjen za 50 hiljada tona, kao posledica 
privredne depresije u zemljama u koje mi izvozimo, ali i zbog 
zaštitnih carinsko-političkih mera inostranstva. Pošto je naš iz
voz bio smanjen, a naša je industrija velikim delom upućena 
baš na izvoz, nastupila je u zemlji hiperprodukcija. Cene su 
zbog vrlo teške konkurencije u toku od godine dana popustile 
za preko 15 do 25%; fabrike koje su radile isključivo za izvoz, 
pojavljuju se sada i na domaćoj pijaci. Imali smo već i priliku 
da napomenemo, da je počeo dalmatinski cement da konkuriše 
u unutrašnjosti cementu fabrika dunavskog bazena — i obratno.

Posledica svih tih prilika je bila redukcija proizvodnje, 
otpuštanje radne snage, a kod pojedinih preduzeća smanjenje 
čiste dobiti.

Međutim ove prilike ne tangiraju Francusko-srpsku indu
striju, cementa. Dok pokazuju bilansi svih naših važnijih predu
zeća industrije cementa u 1930. godini znatno smanjenje volu
mena proizvodnje i čiste dobiti (samo dva preduzeća iskazuju 
istu dobit kao i lane) dotle je Francusko-srpska industrija се^ 
menta postigla dosada maksimalnu dobit i puno iskorišćenje 
kapaciteta.

Ona ima u Popovcu svoju fabriku cementa, a u Sisevcu 
ugljenokop, čiji je ugalj prvoklasnog kvaliteta. Evo kako se raz
vijala proizvodnja i prodaja u toku nekoliko poslednjih godina:
God. Cement Ugalj

proizved. prodato proizved. prodato potrošeno
1926. 16.000 15.837 45.000 30.700 —

1927. 20.218 18.140 66.500 47.780 15.000
1928. 23.650 24.100 .64.800 42.800 18.486
1929. 33.974 32.150 75,090 42.900 31.172
1930. 50.029 51.410 69.760 21.000 48.000

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u. dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 23. avgusta 1930. god., br. 34., str. 150,
a za 1928. god. u 18. broju od 18. majg 1929. god., str, 233.

O kakvom dejstvu privredne krize dakle ovde nema 
traga. Ali se ova činjenica ima da zahvali naročitoj okolnosti. 
Izgleda, kao da je uprava Francusko-srpske industrije cementa, 
koja se nalazi u rukama vrlo sposobnih Francuza, predvidela 
događaje, do kojih je moralo doći. Još u 1927. godini uprava 
je donela odluku, da se preduzeće reorganizira i da se pove
ća kapacitet fabrike- od 2000 na 5000 vagona godišnje. Do te 
odluke je došlo zbog oštre konkurencije, koju je fabrika imala 
da izdrži od strane Beočinske fabrike cementa odnosno njezine 
afiliacije, Raljske fabrike. Imalo je ljudi, koji su se neko vreme 
čak i nosili mišlju, da se i Popovačka fabrika priključi konsernu 
Beočinske. Situacija za Popovačku fabriku bila je veoma teška. 
Ali se pokazala uprava doraslom svojoj zadaći. Sa mnogo ener
gije i optimizma — zahvaljujući skoro neograničenom finan- 
sijskom oslonu — uprava je pristupila reorganizaciji preduzeća 
i znatnom povećanju proizvodnje; razvoj prilika je pokazao, 
da su sva ta nastojanja bila opravdana i krunisana punim 
uspehom.

Kad su krajem 1929. godine prilike u našoj industriji 
cementa počele da se pogoršavaju, naše su fabrike bile prinu
đene, da pristupe racionalizaciji i modernizaciji postrojenja, što 
je u najviše slučajeva izvršeno tek u toku 1930. i 1931. godine. 
Ovde već leži jedno od preimućstava Popovačke fabrike, jer 
je modernizacija njezinih postrojenja dovršena u 1929. godini 
tako, da je u pooštrenu međusobnu borbu iz 1930. godine ušla 
pripremljena i snažna.

Prema svojim sretstvima i volumenu proizvodnje dolazi 
Francusko-srpska industrija cementa na treće mesto od 12 
fabrika. Za prva dva mesta konkurišu Beočinska i fabrika 
„Split” . Ove imaju glavnicu i rezerve od oko 100 miliona dinara, 
investicije od preko 70 miliona a kapacitet proizvodnje dostiže 
kod svake 250.000 tona. Na treće mesto se je u relativno vrlo 
kratko vreme popela Popovačka fabrika. Za nepune četiri godine 
ona je povećala glavnicu od 7 miliona na 30 miliona, a proiz
vodnju cementa od 16 hiljada tona na 50 hiljada odnosno za 
212%.

Kako je povećanje kapaciteta proizvodnje izvršeno po pra
vilima najmodernije racionalizacije i iskorišćenjem svih posled
njih tehničkih pronalazaka, fabrika je istovremeno smanjila tro
škove proizvodnje i time uspela, da uprkos teških prilika u 1930. 
godini pokazuje rekordnu dobit.

Upoređenje njezinih glavnih bilansnih pozicija daje nam 
sledeću sliku:

Račun izravnanja. - 
Aktiva 1927:' 1928. ' 1929. 193®.

u hiljadama dinara 
Blagajna i banke 96 87 385. 261
Hartije od vrednosti 526 526 123 126
Emisioni troškovi posle otpisa — — — 610
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Troškovi novih osnivanja 6.885 14.307 _ 5.277
Zemljišta posle otpisa 451 .488 365 562
Prevozne pruge posle otpisa 3.247 3.027 3.105 3.622
Telefonske linije posle otpisa —• — 51
Ind. zgrade i za stan. posle ot. 2.559 4.453 13.270 13.049
Mašinerije, alat posle otpisa 5.125 5.000 18.692 20.612
Roba 1.878 1.784 2.711 2.387
Razni dužnici 3.621 2.651 4.263 8.668
Razna aktiva 2 72 34 222

Pasiva
Glavnica 7.000 20.000 20.000 30.000
Premija na pov. glavnice —> — — 2.000
Razni poverioci 11.933 6.959 17.762 18.452
Razna pasiva 4.476 3.906 2.928 1.498
Rezervni fond 39 117 217 387
Dobit 944 1.416 2.290 3.119
Zbir bilanse 24.393 32.400 

Račun gubitka i dobitka.

43.198 55.451

Prihodi
Plate i dodatci 749 1.263 1.467 1.559
Porez i takse 447 1.122 984 1.437
Kamata po tek. rač. 532 1.318 1.323 1.458
Dotacije brat. blagajni — — 503
Opšti troškovi 2.328 1.182 1.975 1.441
Amortizacije 1.203 1.285 1.759 2.490
Nadnice — — —• 10.742
Sirovine i snabdevanja — —■ — 6.493
Čista dobit 776 1.005 1.635 3.119

Prihodi
od prodatog cementa 6.012 7.620 9.145 21.658
od prodatog uglja — — — 7.098
od hartija od vrednosti 24 — — 6

Prenos dobiti iz ranijih godina — — — 482
Zbir prihoda ili rashoda 6.037 7.620 9.145 29.243

Vidimo da je glavnica povećana u 1928. godini od 7 na 
20 miliona dinara —  što je u vezi sa proširenjem postrojenja. 
Međutim se pokazalo, da je i ovo proširenje bilo i suviše ma
leno da bi mogle biti dovršene sve potrebne investicije. Uprava 
fabrike strogo vodeći računa o pravilima finansiranja industrij
skih preduzeća tražila je i dobila odobrenje glavne skupštine 
akcionara za aaljne povećanje glavnice, ovoga puta na 30 mili
ona, što je sprovedeno u toku 1930. godine. Kako se oslanja 
preduzeće na moćne finansijske grupe, nova je emisija brzo 
preuzeta, bez apela na našu javnost, a sve se akcije nalaze 
u čvrstim rukama. Nova emisija je dala dobit na ažiji od 2 
miliona dinara, koja je iskazana zasebno u bilansu; zajedno sa 
rezervnim fondom iskazana su sopstvena sretstva sa 32.39 mi
liona dinara. Time su omogućene nove investicije, a da pri tome 
nije bilo potrebno povećati kredite; verovatno je, da će se u 
toku 1931. godine čak i moći rasteretiti pozicija poverioca, koja 
je prema prošloj godini porasla za 690 hiljada na 18.45 miliona 
dinara.

Bilansi Francusko-srpske industrije cementa i uglja odli
kuju se velikom preglednošću. Tako vidimo u aktivi bilansa 
tačne podatke o stanju imovinskih delova, našto smo skrenuli 
pažnju već i prilikom ranijih analiza. Kod pojedinih grupa inve
sticija ne pokazuje se samo njihova vrednost prilikom zaklju
čenja računa, već i njihova stvarna vrednost i iznos sviju do
tadanjih otpisa. Vrednost dosadanjih investicija iskazana je sa 
48.03 miliona dinara; od toga je do sada amortizirano 10.14 
miliona, tako da su investicije u 1930. godini bilansirane sa 
37.89 miliona dinara. U ovaj iznos smo ubrojili i sav alat, na- 
meštaj i snabdevanja. Pošto iznose sopstvena sretstva, zajedno 
sa dobitkom, nešto preko 35 miliona dinara onda vidimo, da je 
7.a samo 2 miliona investicija izvršeno na kredit. Troškovi novih

osnivanja su iskazani u bilansu sa 5.27 miliona. To je samo jedna 
prolazna pozicija, koja će se u narednom bilansu raspodeliti 
na odgovarajuće pozicije investicija. To je bio slučaj i u 1927. 
i 1928. godini; u 1929. godini ova pozicija više nije bila iska
zana, pošto su porasle za odgovarajući iznos pozicije industrij
skih zgrada i mašinerija. Isti će slučaj biti i u bilansu za 1931. 
godinu.

Punu pažnju zaslužuje pozicija robe, u koju su ubrojene 
i sirovine, potrebne za proces proizvodnje. Ova je pozicija ne
obično malena, što nam pokazuje tablica o kretanju proizvodnje. 
Iz nje vidimo, da je svake godine prodata čitava proizvodnja 
cementa; u 1930. godini prodato je čak i više no što je proiz
vedeno, što znači, da je prodat i ostatak lagera iz 1929. godine. 
To je jedna naročito važna okolnost, pošto ne stnemo ispu- 
sttiti iz vida da je proizvodnja u 1930. godini povećana za skoro 
20 hiljada tona. Kad je ova velika proizvodnja, a to još u doba 
najveće konkurencije i privredne depresije u celosti mogla biti 
plasirana (u tome je pogledu Popovačka fabrika jedina u našoj 
zemlji) onda to znači, da je uprava radila na porudžbinama i 
da je svoje mušterije unapred poznavala.

Kod proizvodnje uglja prilike su poslednjih godina izme- 
njene. Dok je fabrika cementa ranije potrošila nekako jednu 
trećinu proizvedenog uglja, a 2/3 su bile prodate, u 1930. godini 
je znatno povećan konsum same fabrike cementa, na preko 2/3 
ukupne proizvodnje. Pošto je i na tržištu uglja u 1930. godini 
situacija bila veoma nepovoljna, to je proizvodnja prema pro
šlogodišnjoj nešto smanjena. Zbog toga fabrika nema većih 
lagera koji bi umrtvili njezina sretstva.

Poverioci su 1930. godini duplirani. Oni iznose 8.66 mi
liona prema 4.26 miliona u 1929. godini; i to je u vezi sa pove
ćanom proizvodnjom i teškim privrednim prilikama, zbog čega 
je fabrika prodala robu sa većim kreditnim olakšicama.

Troškovi nove emisije iznosili su 1.22 miliona dinara; 
uprava preduzeća mogla bi da ih kompenzira postignutom ažiom 
od 2 miliona dinara, ali je nađeno za shodnije, da se ažija 
ostavi netaknutom, i da se polovina emisionih troškova odmah 
otpise. Portfelj hartija od vrednosti smanjen je još u 1929. 
godini od 526 hiljada na 123 hiljada; to dolazi otuda, što su 
obligacije Ratne štete, dobivene kao ošteta, upotrebljene za 
nabavku raznih mašina prilikom povećanja fabrike. U poslednjoj
1930. godini, vrednost hartija povećana je za 3 hiljade dinara.

U načinu sastavljanja računa gubitka i dobitka učinjene 
su u 1930. godini izvesne reforme koje treba pohvaliti: novo 
su iskazani izdaci na nadnicama kao i za sirovine i razna snab
devanja, zbog čega je bruto-dobit za preko 20 miliona veća od 
prošlogodišnje i ne može se uporediti sa ranijim podatcima.

Razumljivo je, da su rashodi u 1930. godini morali biti 
veći no ranije; ali je ipak interesantno, da su opšti upravni tro
škovi smanjeni za 500 hiljada na 1.44 miliona dinara. Pošto su 
krediti u 1930. godini nešto veći, porasle su i pasivne kamate. 
Veća je poreza i plate; nadnice su iskazane sa 10.74 miliona, 
od toga otpada na fabriku u Popovcu 3.51 miliona a na rudare 
u Sisevcu 7.23 miliona dinara.

Prihodi od prodatog cementa iznose u 1930. godini 21.65 
miliona i 7.1 milion od uglja; odbivši od toga rashode ostane 
kao saldo cista dobit u visini 3.12 miliona; ona je za skoro 
100% veća no u 1929. godini a 8 puta veća od dobiti u 1927. 
godini.

U 1930. godini podeljena je na sledeći način: 10% odno
sno 264 hiljade dotirano je rezervnom fondu, 395 hiljada dato 
je kao tantijema upravnom i nadzornom odboru, na ime divi
dende je podeljeno 1.925.000 dinara a 535 hiljada dinara je pre- 
neto na nov račun.

Mi smo već imali priliku da podvučemo, da je Francusko- 
srpska industrija cementa i uglja član konserna Francusko- 
srpske banke u Beogradu, koja opet ima uske veze sa pret- 
stavnicima najmoćnijih francuskih finansijskih konserna.

U upravi Francusko-srpske industrije cementa se nalaze 
sledeća gospoda: pretsednik: Arnold Na'dlle, Paris; Dr, Ferdi-
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nand Gramberg, Beograd; General Protard, Paris; M. H. Gaii- 
lard-Lacombe, Paris; Julien P. Monod, Paris; Đorđe Waifert, 
Beograd; Hugues Chavannes, Paris, M. Candlot, Paris; Ale
ksandre Biebgener, Paris; Edouard Vergönnet. Generalni di
rektor je g M. E. Vergönnet.

КРАЊСКА ИНДУСТРИЈСКА ДРУЖБА Д. Д. — ЉУБЉАНА 
ЈЕСЕНИЦЕ.

Крањска индустријска дружба, коју су домаћи инте- 
ресенти, на челу са г. Антоном Вестеном, преузели од Ита- 
лиана, налази се последње године у знатној. експанзији. 
Можда ни једно наше индустријско подузеће ке приступа 
данас код нас овако великим инвестицијама, као што je то 
случај код Крањске индустријске дружбе. Укупна сума би- 
лансе која je концем 1929./30. године износила 74.4 милиона 
динара порасла je крајем 1930./31. године на 124 милиона 
или равно за 50 милиона. Претежни део тога пораста от- 
пада на нов.е инвестиције које су већ извршене, односно које 
се делимично сада изводе.

Kao други доказ јаке експанзије служи одлука ового- 
дишње главне скупштине, да се повиси главница од 13.5 
иа 45 милиона динара. Препуштено je управи да одлучи када 
и у којој висини ће се приступити извођењу ове одлуке. Из- 
пледа да ће се томе приступити у најскорије време. Kao мо- 
тивација за повишење главнице навела се je прво потреба 
да се редуцирају повериоци a друго да се набаве нова срет- 
ства за потребне инвестициј.е.

Проширење рада Крањске индустријсхе дружбе није 
упућено у том правцу да би се повисила *досадашња про- 
дукција. У самом се извештају наводи да je творница с об- 
зиром на привредне прилике довољно запослена, али да ни 
издалека није искористила њезин стварни капацитет. Нове 
инвестиције служе у првом реду за увођење фабрикације 
оних артикала железне индустрије, који се код нас нису из- 
рађивали. У првом реду у погледу лима.

Сада ће Крањска индуртријска дружба моћи израђи- 
вати и финије врсте лима. Можда ее при томе води рачуна 
и о потребама г. Веетена, највећег акционара Крањске ин- 
дустријске дружбе за врло великим количинама лима које 
су му потребне за његову велику фабрику емајлираног по- 
суђа у Цељу. Можда je при томе било узето у обзир да се 
тиме отежа рад осталих творница емалираног посуђа и ли- 
мене робе, пошто се истовремено тражи и већа заштитна 
царина на лим.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1927./28. 1928./29. 1929./30. 
у хиљадама динара

1930. /31.1

Земљиште 3.323 3.434 3.509 4.421
Зграде 8.841 9.909 10.356 14.496
Стројеви 4.767 5.826 8.980 23.770
Недовршене радње — — — 20.133
Сировине и роба 25.633 15.482 21.030 23.256
Благајна 2.415 2.431 675 2.068
Менице и девизе 196 1.673 551 376
Дужници и банке 23.752 30.651 28.423 34.073

Пасива
Главница 13.500 13.500 13.500 13.500
Резерве 8.309 8.363 8.672
Бистрица ------ 2.120 5.120 5.120
Фонд инвестиција 2.500 2.500 6.000
Повериоци 46.087 39.004 38.993 84.420
Добитак 1.216 727 4.470 4.842
Укупна биланса 68.884 68.410 74.429 124.075

Beh и у биланси за претпрошлу годину долазе до из- 
ражаја нове инвестиције. Тако видимо код стројева пораст 
од преко 3 милиона динара. Међутим велика инвестициона 
делатност долази до изражаја тек у прошлој години.

Код земљишта пораст износи само око милион ди-

нара. Крањска индусТријска дружба поседује већ од раније 
знатне комплексе земљишта тако, да није приморана да за 
проширење тражи нове површине. Код зграда већ видимо 
пораст од 4 милиона динара. Стројеви су порасли од 9 мм- 
лиона на 23.7 милиона или за скоро 15 милиона. Поред тога 
у биланси за прошлу годину налазимо један нови рачун који 
ранијих година није постојао. To je рачун „недовршених ра- 
дова” са 20 милиона. To су радње које још нису довршене 
и код којих још није извршена подела на земљишта, зграде 
и стројеве. Укупно, прошле су године извршене инвестиције 
за 40 милиона динара. Њима се и ове године наставља.

Позиција сировине и робе порасла je за 2 и четврт 
милиона, што код 20 милиона не значи много. Дужници и 
банке бележе пораст од скоро 6 милиона динара. Међутим 
je та позиција била у билансу за 1929./30. годину исказана 
са мањим износом него у билансу за 1928./29. na изгледа 
да je то једна нормална појава у вези са коњунктуром. To 
није последица веће продукције, јер се у самом извештај.у 
наводи да капацитет још из далека није достигнут.

У пасиви видимо да je фонд инвестиција порастао 
од 2.5 милиона на 6 милиона динара. Прошле године било 
je одобрено у ту сврху (из чистог добитка) Дин. 3.5 ми- 
лиона. Ове године исто, тако да тај фонд већ износи 9.5 
милиона динара.

Целокупне инвестиције износе 63 милиона динара. 
Одбив фонд инвестиција око 57 милиона. Властита сретства 
износе нешто преко 34 милиона. To значи да je преко 29 
милкона инвестиција извршено туђим сретствима. To оп- 
равдава повишење главнице за око 30 милиона. A ако се 
емисија буде вршила уз извесну ажију, што je неизбежно, 
могла би одбацити таман толико колико износе дуговања 
за инвестиције.

Повериоци су пораели од 39 милиона на 84.4 милиона 
или за 45 Ашлиона динара. Повишењем главнице они he бити 
знатно редуцирани. Тиме ће доћи до повољнијег односа из- 
међу туђих и гластитих сретстава.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику: 
Губитак 1927./28. 1928./29. 1929./30. 1930./31.

у хиљадама динара
Порези и дажбине 319 851 3.458 4.421
Камате 2.864 1.506 1.286 2.161
Отписи 856 . 977 1.304 2.397
Режија — — 4.257 2.906
Осигурање — — 2.518 2.523
Добитак (чисти) 1.216 726 4.687 4.842
Бруто добитак 5.121 4.063 17.296 19.546

Бруто добитак je порастао за преко 2 милиона ди- 
нара. Међутим порасли су и издаци. Порези за милион ди- 
нара. Камате за нешто мање од милиона. С обзиром на ви- 
сину повериоца издатци на камате су минимални. Изгледа 
да je знатан део нових стројева извршен на дужи бескама- 
тан кредит. Иначе би издатци морали бити знатно већи.

И отписи су за милион динара већи. Режија je знатно 
мања. To je у вези са отпустом дела радника и чиновника 
проведено пред крај. претпрошле пословне године. Чисти je 
добитак нешто већи него претходне године. Он износи 4.8 
милиона динара. Од тога je за исплату 5% дивиденда упо- 
требљено само 675 хиљада динара. Три и no милиона ишло 
je фонду амортизације. Да није те политике јачања поду- 
зећа, могла би се исплатити знатно већа дивиденда. Међу- 
тим новој групи je у првом реду стало до тога да подузеће 
што јаче разграна и да га постави на што солиднију базу. 
A плодови таковог настојања и онако неће изостати.

У управи се налазе следећа господа: Претседник Ав- 
густ Вестен, Цеље, заменик претседника Аугуст Прапрот- 
ник, Др. Милко Брезигер, Јанко Јован, Карл Нот, Илија К. 
Панић, Јос. Пфајфер, Др. Динко Пуц, Др. Фран Виндишер. 
Генерални директор je г. Карл Нот.
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ХРВАТСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА У ВУКОВАРУ. ,

ÌХрватска дионичка штедионица у Вуковару je осно- i 
вана у 1904. години са главницом од 300 хиљада круна, што 
би дакас одговарало главници од преко 3 милиоиа динара, 
узевши у обзир само валутарне промене. У 1920. години по- 
вишена je на 1 милион круна ; 1922. године je претворена 
у 250 хиљада динара a 1928. годиие je одлучено повишење 
на 3 -милиона динара, од чега je било остварено свега по- 
вишење на 1,5 милиона динара. Акције су подељене на 120 
хиљада комада a 12.50 динара. Приликом повишења главни- 
це je управа банчина склопила интимну пословну везу са 
данашњом Југословенском удруженом банком што je за њу 
било од велике важности због могућности повољног редис- 
контирања меничног портфеља. Али je и иначе за један мали 
лровинцијски новчани завод врло корисно имати ослон на 
једну од лризнатих водећих банака наше земље.

Бакка je у своме крају показала задовољавајуће 
резултате, због чега je управа приступила и оснивању фи- 
лијала и то у Жупањи и Босанском Шамцу — што je код 
наших малих провинцијских новчаних установа Ерло редак 
елучај.

Нарочито последњих година показује баика знатан 
пораст свог пословног волумена. Тако на пример je пора- 
стао.збир биланса од 11.9 милиона у 1927. години на 21.67 
милиона у 1930. години односно за читавих 100%.

Taj нам пораст најбоље илустрирају главне билансне 
позиције, које објављујемо за последњи четири године.

Добијамо следећу слику :

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 

у хиљадама динара
1930. г.

Г отовина 315 675 374 365
Менице 4.048 5,978 7.008 8.386
Хипотекарни зајмови 113 196 159 229
Дужници 2.983 5.707 5.616 6.254
Хартије од вредности 
Банчина зграда после

48 51 64 83

отписа 
Непокретности после

23 18 15 7

отписа 
Намештај после 50% “

4

сјтписа 13 33 19 14
Полози

Пасива

4.362 4.133 5.644 6.331

Главница 1.000 1.500 1.500 1.500
Резервни фод 240 270 310 360
Пенсиони фонд 50 53 56 60
Улошци на књижице 5.658 6.460 7.768 7.491
Улошци no тек. рач. 357 — — 796
Преносни рачуни 40 60 110 112
Повериоци — 3.331 2.848 3.978
Реесконт — 736 349 726
Неподигнута дивид. 13 15 14 19
Чиста добит 182 235 299 299
Збир биланса 11.905 16.796 18.901 21.674

Рачун губитка
Расходи 

Трошкови управе,

и добатка,

плате 247 317 469 450
Камата —• — 853 970
Порези и прирези 
Отписи непокретности

147 172 223 247

и намештај 3 19 22 17
Чиста добит 182 235 299 299

Приходл
Камата 588 723 1.847 1.95 i
Поикос непокретности 3 4 4 16
Провизије 16 17 17 16
Збир прихода или

расхода 608 744 1.868 1.983
У 1928. години главница je повишена од једнога на

1,5 милиоиа динара, колико износи и данас. Пошто je лред- 
виђено повишење до 3 милиона, то he банка вероватно у 
иајкраће време повисити главницу, већ и обзиром на сна- 
жан прилив уложака и одличну везу коју подржава банка са 
Удруженом банком. Резервни и пенсиони фонд сваке се го- 
дине дотирају, тако да je порастао први на 360 хиљада од- 
носно 25% од главнице a други на 60 хиљада динара. Укуп- 
но, сопствена сретства износе крајем 1930. године 2.22 лш- 
лиона према 1.47 милиона у 1927. години.

Знатно већи пораст показују туђа сретства ; према
1927. години, дакле за три године она су порасла за преко 
100% —  од 6.01 милиона на 13 милиона динара у 1930. го- 

|дини. Од тога порасли су улози на књижице и no текућим 
рачунима од 5.66 милиона у 1927. години на 8.29 милиона 
крајем 1930. године.

Повериоци су исказани тек у 1928. години са 3.33 ми- 
лиона дииара ; у 1929. години оки су смањени, али су се у
1930. години ловисили на 3.98 милиона динара. To као и 
реесконт од 726 хиљада динара биће кредити које банка 
ужива код свог великог пословног пријатеља.

Укупан банчин обртни капитал износи крајем 1930. 
године 16 милиона динара. Од тога je Хрватска дионичка 
штедионица лукративно пласирала у привреди Вуковара и 
околине пуних 15 милиона динара. Наиме : 8.38 милиона

I дато je у облику меничних кредита ; према 1927. години они 
су више но дуплирани, као у осталом и сви остали кредити. 
Дужницима no текућим рачунима кредити су порасли од 
2.98 милиона у 1927. години на 6.25 милиона у 1930. години. 
Хипотекарни зајмови су повећани од 113 хиљада на 230 хи- 
љада. Хартије од вредности су исказане са 83 хиљада ди- 
нара. Банчине иепокретности и зграда, у којој се налазе про- 
сторије банчине исказане су у билансу са 11 хиљада ди- 
нара ; то je за банку једна врло лепа тиха резерва, пошто 
претстављају ови -објекти вишеструку вредност исказане. 
Намештај се отписује чак и са 50%, a непокретности са 
20% годкшње.

Због овако снажног повећања послова морале су по- 
расти и све позиције рачуна губитка и добитка. Међутим 
се рачуни за прве и последае две године не могу упоређи- 
вати, пошто je у 1927. и 1928. годин активна и пасивна 
камата компензирана. У 1929. години ова je пракса 
укинута, што je веома правилно. Трошкови управе рела- 
тивно су врло ниски са 450 хиљада динара. Према 1929. го- 
дини чак су и смањени, -— за 20 хиљада динара. To заслу- 
жује похвалу. Тешко се морају осећати порези и прирези, 
који са 247 хиљада износе 4/б од исказане чисте добити. 
Код отписа треба напоменути да обухватају искључиво от- 
писе непокретности a не и дубиозних дужника. Банка 
нема пропалих потраживања. Међу приходима банчиним на- 
лазимо и позицију „приходи од непокретности” која износи
16 хиљада код билансне вредности од укупно 11 хиљада 
динара.

Бруто добит износи у 1930. години 1.98 милиона, a 
чиста добит 299 хиљада, колика je била у 1929. години. По- 
дељена je на следећи начин: на име 12% дивиденде дато je 
180 хиљада динара, резервни фонд je дотиран са 50 хиљада, 
пенсиони фонд са 10 хиљада, управном одбору и цензорима 
дато je 38.500 динара, надзорном одбору 8 хиљада, a у до- 
бротворне диљеве дато je 12.500 динара.

Пословна веза са Југословенском удруженом банком 
испољава се и у саставу управног одбора Хрватске дионичке



штедионнце на тај начин, што су два места управе уступ- 
љена Удруженој банци.

У управи ce налазе: Шандор Најпар, претседник, Г. 
Едер, потпретседник, С. Франк, Стјепан Карасовић, Антун 
Гелис, Стјепан Гретсл, Др. Иван Палечек, Александар Росе, 
Виктор Штајнер; у надзорном одбору су: пок. Стјепан Фа- 
бијанчић, Мијо Пухес, Антон Милојевић и Рудолф Винклер. 
Директор Хрватске дисшичке штедионице je г. Драгутин 
Франц.

ПЕНКАЛА ТВОРНИЦЕ Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Подузеће je основано још 1911. године, у циљу да 

искористи патент инж. Пенкале за налив-пера. Ono je било 
у рукама фирме Едмунд Мостер и Комп. Пословање je ишло 
веома добро тако, да ce je у Загребу подигла једна велика 
творница. За оно доба најлепша у Хрватској. и Славонији. 
ГТродукција je претежним делом пласирана на страпи. Име 
Пенкала у продухцији налкв-пера постало je тако популарно 
да ce у многим крајевима налив-перо једноставно називало 
Пенкала.

Касније ce пристутшло и оснивању филијалне твор- 
иице код Берлина, која je имала да покрива потребе немач- 
ког тржишта a и да извози, будући да загребачка творница 
није била у стању да покрива читаву тражњу. Ми обично 
добивамо творнице страних концерна. Пенкалина творница 
код Берлина била ј,е напротив у нашим рукама. Тек !925. 
године берлинска филијала постаје самостално иодузећг и 
губи сваки контакт са загребачком творницом.

Главница je износила милион круна. За предратне 
наше прилике то je већ било велико подузеће. Године 1920. 
je повишена на 5 милиона круна. Године 192!. на 10 a ro- 
дине 1922. на 20 милиона круна. Истовремено je извршена 
замена у динаре тако да je главница лзносила 5 милиона 
динара. Године 1925., услед проширења фабрикације, глав- 
ница ce повисује на 10 милиона динара.

Подузеће je поред познатих налив-пера израђшило и 
разноврстан канцеларијски прибор. Посао са налив-псром 
није био више тако лукративан, јер су ce појавнле '!а тр- 
жиште нове марке. Конкуренција je била таква да ке само 
што су цене биле ниске, него су ce изгубила и разаа тржи- 
шта. У првом реду ради царинске политике односних др- 
жава које су no сваку цену хтеле заштитити властиту npo- 
дукцију.

Да ce искористи капацитет творниде приступило ce 
1925. године проширењу продукције. Са једне стоанг ce из- 
рађују разна мастила, тушеви, a са друге стране слектричне 
батерије, као и лампе. Поред тога ce приступа фебрика- 
цији разних предмета од дрвета не само за погр^бе Јсанце- 
ларија него за приватни намештај.

Финансијски успех бивао je све слабнЈИ. Губитак ра- 
сте на 5 милиона динара. Санирање ce проводн ла тај .ча- 
чин што ce главница од 10 милиона редуцира на 5 ми.даона. 
Тако je у 1929. години ситуација опет чиста.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива 1927. г. 1928. r. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 13 67 24 23
Творница 6.456 6.675 6.907 4.С 13
Ефекти и менице 373 330 339 308
Патенти ------ 1.165 1.051 1.189
Инвестиције ------ 683 1.075
Дужници 13.505 8.995 13.043 9.615
Роба и материјал 13.545 14.749 19.728 20.539
Губитак 4.993 5.047 98 188

Пасива
Главница 10.000 10.000 5.000 5.000
Фонд амортизације 1.138 1.138 1.138 1.138
Повериоци 27.561 29.639 31.620 31.563
Укупна биланса 38.887 40.964 37.944 37.884

Код позиције „зграде, стројеви, алат и инвентар” ви- 
димо смањење у прошлој години за 2 милиона динара. Пен- 
калина творница има још и велики неизграђени терен. A 
како ce налази у реону интензивне грађевне делатности, то 
продајснм неких градилишта добива знатне износе. Вред- 
ност некретнина ГТенкале износи данас као градилиште да- 
леко више него што je исказано у биланси.

И у прошлој години извршене су извесне инвести- 
ције што je у вези са реорганизацијом продукције која ce 
проводи већ неколико година. A и ј.едан део фабрике je дат 
под кирију.

Дужници су смањени за преко 3 милиона док je роба 
порасла за преко један милион динара. Док смањење дуж- 
ника за 3 мшшона (уколихо не долази од смањене продаје) 
повојбно делује, нарочито у ово доба, ттораст позиције „роба 
и материјал” није повољан знак. Уопште изгледа, да je та 
псзиција за бклансу од 37 милиона динара превисока.

Инвестиције износе нешто преко 6 милиона динара. 
Кад одбијемо фонд амортизациј:е, оне износе само 5 ми- 
лиона. Толика je и главница тако, да je у погледу покри- 
вања инвестиција властитим сретствима ситуација сасвим 
поадљна. Повериоци прелазе 30 милиона динара. Они покри- 
вају дужнике, материјал и готову робу. Повериоци су у пр- 
вом реду новчаБи заводи. Служба камата абсорбира читави 
профит.

И прошле године вије получен добитак. Губитак je 
износио 90 хиљада динара. Заједно са преносом он износи 
188 хиљада. Износ није бог зна како знатан. Али je непо- 
вољан с обзиром да je пре две године отписан губитак од
5 мгошона динара. Привредна депресија погађа и Пенкалу. 
Набавке разног канцеларијског материјала. данас су знатно 
мање него што су биле раније.

Подузеће je у уском контакту са Првом хрватском 
штедионицом. Ранији интересенти који су, и основали поду- 
зеће, немају више никаквог утицаја.

„ТАПРЕД” ТЕРЕТНО И АУТОБУСНО ПРОМЕТНО Д. Д.
— ЗАГРЕБ..

Пословање у прошлој годин било ј.е неповољно. Да- 
леко неповољније него у 1929. -години, првој пословној го- 
дини кад су потешкоће сличних подузећа око организације 
највеће. Губитак у години 1929. износио je 800.000 динара. 
Прошле године скоро 1 милион 200 хиљада динара. Укупни 
губитак за прве две године износи 1 милион 975 хиљада 
динара. To je готово читава главница која износи 2 мили- 
она динара.

Подузеће међутим не ликвидира. Оно устраје на запо- 
четом раду ; оно je увидело да аутобусни саобраћај и код 
нас чека боље будућности. A први радови скопчани су са 
силним трошковима na и разочарењима.

A потешкоће су код нас знатне. Оне долазе готово 
са свих страна. Прво увозна ј.е царина за аутобусе знатна. 
Према томе потребне су веће инвестиције него у другим 
земљама.. A како су наши друмови лошији него што je у 
већини страних држава то je и издржавање аутобуса скоп- 
чано са већим трошковима него другде. Дотично аморти- 
зација je доста већа.

Погонски материјал долази доста скупо. Прво што 
су код нас дажбине за бензин знатне, што поскупљује ње- 
гову цену. A и порези на аутобусни саобраћај знају бити 
високи. Неке бановине удариле су чак и таксу на аутобусе, 
која износи најмање 20% од продајне цене карата. У Ду- 
бровнику догодио ce je чак тај случај да кад je електрични 
трамвај повисио цену картама за пола динара за исти износ 
морао je повисити и аутобус, који саобраћа између Дубров- 
ника и Гружа. И то против воље финансиера a само да ce 
не оштети трамвај.

Међутим je ван сумње, да ће аутобус на крају ипак 
да однесе победу. Из једноставног разлога што je он данас
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неодгодива потреба. Нарочито у крајевима који немају 
много жељезничких пруга. У најновије време показују и 
надлежне власти много више сусретљивости према аутобу- 
ским подузећима. Тако je 20%. такса од продатих карата 
радикално децимирана. Аутобусних линија бива све то 
више. Сад je у свима нашим већим градовима на дневном 
реду питање уређења аутобусног саобраћаја са околином. 
Пре свега у погледу концентрације на једном дентралном 
месту. Није далеко дан na ћемо имати и централне аутобу- 
ске станице. Неки наши градови већ имају и 30 до 40 ауто- 
бусних линија. И то не само за ближу околину него и на 
отстојаша од стотине километара. Чак имамо и аутобусну 
линију Цетиње— Коссгрска Митровица и Косовска Митро- 
вица—Београд. Дакле од Јадрана до Дунава. „Тапред” je 
концентрирао своју делатност у Савској бановини a  делом 
и у дравској. Он доминира и у промету на Приморју — 
од Сушака до Сења и Плитвичких Језера.

Биланса за две последње године пружа следећу слику:

Актива 1929. r. 1930. г.

у хиљадама динара

Готовина 2 160
Банке 33 ------
Дужници 8.028 125
Трошкови оснивања 300 300
Аутомобили 3.767 3.954
Намештај 123 142
Опрема 42 725,
Разне инвестиције 38
Стројеви, алат 1.169 ------
Г убитак 791 1.975

Пасива
Главница 2.000 2.000
Повериоци 5.496 4.354
Менице 6.772 1.100

Укупна биланса 14.316 7.483
У биланси наилазимо на крупније промене. У првом 

реду je збир билансе од 14.3 милиона концем 1929. године 
редуциран на 7.5 милиона динара концем 1930. године.

Дужници, који су концем 1929. године билансирани 
са 8 милиона динара исказани су крајем 1930. године само 
са 125 хиљада динара. И у лретпоставци да су обавезе ду- 
жника тачно испуњене, тешко je веровати да je у току го- 
дине дана та позиција у толико могла бити смањена. Више 
je вероватно, да je знатан део потраживања према дужни- 
цима пренесен на друге. Аутомобилски парк порастао je за 
200 хиљада динара. Опрема за око 700 хиљада динара. Ме- 
ђутим позиција „стројеви и алат” која ј.е у биланси за 1929. 
годину фигурирала за 1.2 милиона динара, изчезава из би- 
лансе за 1930. годину.

Повериоци који су концем 1929. године исказани са
5.5 милиона динара износе концем 1930. године само 4.4 
милиона динара. A позиција „менице” која je 1929. године 
исказана са 6.8 милиона динара пада концем 1930. године 
на свега 1.1 милион динара. To je у вези са емањењем дуж- 
ника. ЊихоВим смањењем, дотично преносом на друге, сма- 
њују се и сретства на које je „Тапред” .морао апелирати. 
Акцепт меница који je пре две године играо пресудну улогу, 
редуциран je на много мањи износ.

Аутобуски саобраћај постаће и код нас једног дана 
лукративан. Међутим с обзиром на изложено, поједина по- 
дузећа мораће да допринесу још знатне жртве.

„Тапред“ теретк® м аутобусм примета® д, д„ - Загреб
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. годинс 

Ажпатл П авета

Д инара Д инара

Оснутак
Намештај
Возни парк
Погонсе потребгатине
Готовина
;]ужници
Гаранција
Губитак

300.000.—  
142.440.—-

3,954.779,—
725.890.87
160.371,—
125.029.60
100.000.—  

1,975.437.23

Дионичка- главница 
Вјеровници 
Мјениде 
Кауције

2,000.000,— 
4,354.758.20 
1,100.000.— 

29.189.50

Укупно 7,483.947.70 Укупно 7,483.947.70

Рачун губитка
Губвтак

ш добитка на даж 31. дец. 1930. год.
Добтгак

Д инара Д инара
Губитак ex 1929.
Отпис намештаја, опреме 

инвест.
Прометни трошкови 
Пословни трошкови

791.552.31

61-150.—  
5,031.823.04 

760.424.90

Приходи
Губитак

4,669.513.02
1,975.437.23

Укупно 6,644.950.25 Укупно 6,644.950.25
\



Фраицуско-српска мндустрнја цемента 
ш угл»а a. д* - Веоград

Актква
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Пасива

Динара Динара
Благајна 261.594.39 Главница 30,000.000,—
Портфељ хартија од вредности 126.381.— Премија од повећања главнице 2,000.000,—
Емис. издатци од повећаног капитала Резервни фонд 387.334.85

после амортиз. од 610.676.62 610.676.63 Разни повериоци 18,452.570.02
Земљишта после аморт. од 833.552.85 562.280.85 Разна пасива 1,497.966.95
Издатци за нова оснивања 5,277.582.41 Добит са преносом из прошле год.
Превозне пруге после амортизадије од 481.828.39 3,119.081.56

од 3,074.366.94 3,622.301.96
Телефонске линије после амортизације

од 60.659.80 50.685.25
Зграде индустр. и за станов. после *

амортизације од 1,384.619.43 13,049.774.65
Машинер., алат, намештај и снабд.

после аморт. од 4,786.031.52 20,611.993.54
Роба 2,387.307.70
Разни дужници 8,668.743,—
Разна актива 221.632,—

Укупно 55,450.953.38 Укупно 55,450.953.38

Рачун губитка и добнтка на дан 31. дец» 1930. год.
Раежоди - Приходи

Динара Динара
Плате и додатци на скупоћу 1,558.900,— Од продатог цемента 21,657.733.87
Порез и таксе 1,437.657.87 Од продатог угља 7,098.177.69
Интерес no тек. рачунима 1,458.378.80 Приход од Ратне штете и акц. Агр.
Дотадије братинским благајнама 502.905.26 банке 5.800.—
Општи трошкови 1,441.230.98 Пренос добити из раније године 481.828.39
Амортизације:

Непокретности 302.550.55
Покретности 2,188.008.75

Наднице:
радницима у Поповцу 3,513.287.72
радницима у Сисевцу 7,228.763.37

Сировине и разна снабдевања:
Клинкер Портланд 47.540 тона
470 мазива и разна снабдевања 5,163.583.24
Стал^пиле за руднике, експлозиви
материјал и разна снабевања 1,329.191.85

Чиста добит у 1930. години 2,637.253.17
Пренос из .1929. године 481.828.39
Од тога je подељено :

10% резервном фонду 263.725.31
Тантијема управ. и надз. одбору 395.587.89
Дивиденда за 1930. годину 925.000.—
Салдо за пренос на нови рачун 534.768.36

\

Укупно 29,243.539.95 Укупно 29,243.539.95

У П Р А 1 Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Краљска индустрнјема дружба д* д 
Јесемнце-Љубтама

Актива Рачун изра®на®>а ма дан 31. децембра 1930. год. Паснва

Посед
Зграде
Машине и постројења
Недовршене нове зграде
Сировине и залихе
Благајна
јМенице и девизе
Хартије од вредности
Дужниди и потражив. код банака

Укупно 124,075.067.75

Динара
Главница 13,500.000.—
Редовни резервни фонд 1,687.223.69
Специјални резервни фонд 1,817.236.67
Резервни фонд за валут. промене 3,541.730.34
Резервни фонд за намере предузећа 1,625.191.—
Фонд за пореске резерве 1,050.000.—
Фонд за инвестиције 6,000.000.—

Сопствено имање на Бистрици у Рожу 5,120.000.—
Неисплаћена дивиденда 32.857.50
Сумњива потраживања 437.921.72
Повериоци 84,420.187.16
Добит 4,842.719.67

Укупно 124,075.067.75

Динара
4,421.761.02 

14,496.185.96 
23,770.475.02 
20,133.846.91 
23,256.393.47 

2,068.845.11 
376.360.— 

1,478.051.— 
34,073.149.26

Рачул губитаа ш добитка на даи 31. децембра 1930« год.
Губитак Добитак

Динара Динара
Порези и прирези 4,421.892.27 Пренос добити из 1929/30. године 153.589.45
Режијски трошкови 2,906.755.79 Принос предузећа и поседа 19,546.404,—
Содијално осигурање 2,341.205.43
Осигурање штета 191.312.80
Пасивна камата 2,161.172.58
Отписи 2,397.013.19
Сумњива потраживања 437.921.72
Добит као салдо 4,842.719.67

Укупно 19,699.993.45 Укупно 19,699.993.45

У П Р A В Н И О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Пемкала творшшшде д* де - Загреб
Актива Рачун нзравнања на дан 31. децембра 1930. год. ' Паетва

Динара Динара
Благајна 23.770-22 Дионичка главница 5,000.000 —
Зграде, стројеви, алат, инвентар 4,943.126-42 Мировинска заклада 173.942"—
Вријед. папири, римесе, валуте 308.701-04 Причува за умањење вриједности 1,138.729’95
Патенти и жигови 1,189.512-10 Неподогнути раздијељак 390-—
Инвестиције 1,075.590-89 Нипотекарни зајам 7.884-61
Дужници 9,615.285*03 Вјеровници 31,563.459-46
Роба и материјал 20,539-880-57
Губитак из год, 1929. 98.57605
Губитак из год. 1930. 89.963-70

Укуцво 37,884.406.02 Укупно 37,884.40602



AH A Л И 3 A Б il Л AH C A
Додатак „Народном Благестању“

БРО Ј 45 БЕОГРАД, 7 НОВЕМ БАР 1931. ГОДИНА Ш

Садржај :
Privilegovano akc. društvo za uvoz zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije — Beograd 
„Astra” d. d. — Beograd. 
A. Г. Б. тканине, југословенско д. д. — Загреб 
Љуштиона риже, југословенско д. д, — Загреб 
Podravina d. d. za parcelaciju i kolonizaciju — Donji Miholjac.

PRIVILEGOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ 
ZEMALJSKIH PROIZVODA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

— BEOGRID

I. Pravna osnova.
'Privilegovano društvo za izvoz zemaljskih proizvoda ak

cionarsko je društvo, čija se pravna osnova bitno razlikuje od 
normalnoga tipa. Akcionarsko društvo počinje da živi protoko- 
lacijom članova upravnog i nadzornog odbora, ali postaje ugo
vorom između osnivača —  posle prethodnog odobrenja od dr
žavne vlasti. Otud je običnom društvu osnova ugovor (statut), 
a uslov koncesija. To je koncesioni sistem. Na suprot tome 
stoji normativan sistem, kod koga je za postanak društva do
voljan samo društveni ugovor. A u prvo doba svog života ak
cionarska društva su postajala putem povelje, privilegije, koja 
se obično davala putem specijalnog zakona (lex specialis).
I Privilegovano izvozno društvo ima za osnovu zakon od 15. 
aprila 1930. godine o vanrednom kreditu za organizaciju izvoza 
zemaljskih proizvoda. Tim je zakonom oslobođeno od svih po
srednih i neposrednih poreza, a naročito od sviju taksa. Dalje 
je zakon regulisao pitanje upravnog odbora, propisujući da u 
isti imaju ući četiri državna pretstavnika, imenovana od četiri 
razna ministarstva, a u nadzorni isto tako dva pretstavnika dr
žave. Dalje je zakon propisao i postavljanje državnog komesara 
kao i njegovu nadležnost. Najzad je istim zakonom predviđeno 
da država učestvuje u glavnici društva primajući na sebe celu 
glavnicu za slučaj da se s druge strane ne bude pojavio interes 
za njegovim akcijama. Po svojoj pravnoj osnovi Privilegovano 
izvozno društvo je slično Agrarnoj banci, s tom velikom razli
kom, što je kod poslednje društveni ugovor strpan u zakon, 
tako da je svaka izmena statuta ujedno izmena zakona, dok je 
kod Privilegovanog izvoznog društva materija koja spada u 
oblast zakonodavstva strogo odeljena od one koja spada u 
nadležnost društvenog ugovora, tako da izmene statuta podleže 
istoj proceduri kao i kod običnih akcionarskih društava. Položaj 
akcionara je mnogo povoljniji no kod Privilegovane Agrarne 
banke. P'

П. Finansiska osnova i uprava.

I u pogledu finansiske osnove Privilegovano izvozno dru
štvo pokazuje sličnost sa Privilegovanom Agrarnom bankom;
i ovde je država najveći akcionar. Razlika je samo u tome što 
je učešće privatnika u glavnici Agrarne banke mnogo veće no 
kod Privilegovanog izvoznog društva. Pošto su i jedno i drugo 
društvo osnovani naših dana, to su detalji koji objašnjavaju tu 
razliku svima nam a dobro poznati.

Glavnica društvena predviđena je statutom na 30 mi
liona dinara, podeljena u dva kola od po 15 miliona dinara. 
Svako kolo ima 15 hiljada akcija od po hiljadu dinara. Prvo

I kolo je brzo ulaćeno: država je preuzela 12.587, 1663 izvoz
nici i privrednici, a 750 akcija Zadružni savezi.

Država ima u svojim rukama 84% ukupnog broja 
akcija, a privätnici i savezi zajedno svega 16%. U 
ovakvim slučajevima pojavljuje se pitanje sastava upravnog i 
nadzornog odbora i zaštite manjine. Ovakvo stanje stvari kod 
jednog privatnog akcionarskog društva urodilo bi posledicom 
da ceo upravni i nadzorni odbor bude sastavljen od većine, — 
naravno ako veći deo akcionara bude složan u izboru dotičnih 
lica. U ovom slučaju može se govoriti o diktaturi većine, toliko 
je nesrazmerno veće učešće države. U prkos svima rezervama 
u pogledu zaštite manjine ne može se poreći da kod ovakvog 
stanja stvari država ima prava na upravu društva. Izgleda da 
je na to gledište stalo i Ministarstvo trgovine. Na poslednjem 
zboru akcionara Privilegovanog izvoznog društva izvršena je 
promena statuta odnosno sastava upravnog i nadzornog od
bora tako da je broj predstavnika zadruga i privatnika sveden 
na 6 (po trojica), a ostali članovi se imenuju od strane države.

Privilegovano izvozno društvo ušlo je pre nekoliko me- 
seca u novu fazu svog života, koja se bitno razlikuje od prve. 
Kao što svi znamo ono je komisionar države, koja je rezervisala 
za sebe monopol trgovine pšenicom. Država je i inače preko 
svog delegata uzela vodstvo u društvu, tako da je upravni 
odbor bio po strani, te je sasvim pojamno da se tim činjeni
cama t. j. nesrazmerno velikim učešćem države u glavnici i is
ključivim radom za državu, prilagodili i statuti društveni.

Ш. Jedna stara kontroverza.
Osnivanje Privilegovanog izvoznog društva nije doče

kano jednodušno kao što je to bio slučaj sa Agrarnom bankom 
iz delimično u to doba vrlo pojamnih razloga. Kao glavni argu
ment protiv njega iznosilo se tvrđenje da se njime isključuje 
trgovački red koji ima „bogato iskustvo” u tom poslu, kao što 
je to na Privrednom kongresu rekao g. Milutin Stanojević, pret- 
sednik Beogradske Trgovačke Komore — govoreći da prakti
čari treba da dobiju većeg uticaja na vođenje ekonomske poli
tike (pitanje na koje ćemo se mi ponova vratiti). Smatralo se 
da je pojava jedne privilegovane kompanije koja ima državne 
pare i velike povlastice onemogućila privatne konkurente i da 
će to imati za posledicu, da će trgovina žitom da se skoncen- 
triše u Privilegovanom društvu, a da izumru privatni trgovci. 
Međutim tek što je ono počelo da radi, nastupile su tako očajne 
prilike na svetskom tržištu, da se može reći da je srećan svaki 
onaj koji je od 1930. godine ostao van posla. Nastalo je kata
strofalno padanje cena, tako da je nemogućno bilo i najokret- 
nijem trgovcu da se spase od gubitka. Jedini posao koji je 
mogao biti unosan u oblasti trgovine pšenicom bila je berzan- 
ska špekulacija à la baisse. Svaki drugi oblik trgovine pšenicom 
bio je vezan za neizbežne gubitke. Privilegovano izvozno dru
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štvo nije stiglo da odstrani stare izvozničke kuće, njih je od
stranila konjunktura, kao što to pakazuje sudbina jedne od 
najvećih od njih, koja je učinila neocenjivih usluga našoj zemlji, 
firma Štraser i Kenig, koja je postala insolventna. Može se reći 
da je od 1930. godine međunarodna trgovina pšenicom postala 
polje na kome nema više mesta za privatnu inicijativu.

Privilegovano izvozno društvo je postalo na osnovu za
ključaka raznih konferencija jugo-istočnih evropskih država. 
Pre još godinu dana ekonomska birokratija gornjih država no
sila se idejom da će za primenu preferencijala biti potrebno da 
se stvori naročiti „organizmi”. Kao što znamo od svega toga 
nije ništa bilo. „Narodno Blagostanje” je za sve vreme dok se 
konferisalo i raspravljalo o preferencijalu, tvrdilo da je on ap
surdan i da se on u željenom obliku neće moći nikad primeniti. 
A kad je Francuska u Ženevi predložila preferencijal, onda smo 
kazali, da je mogućno da dođe do preferencijala, ali ni u kom 
slučaju do zajedničkog, kako su to tražile jugo-istočne države 
Evrope, već do pojedinačnog. Kao što znamo tako je i bilo. 
Došlo je do nekoliko preferencijalnih ugovora, ali su se jugo
istočne evropske države, koje su trebale da stupe u sporazum, 
potpuno razišle. Solidarnost je potpuno razbijena, nastalo je 
spasavanje kako ko zna.

Privilegovano izvozno društvo nije imalo sreću da u 
prvoj godini svoga života privodi u delo preferencijal zbog 
čega je osnovano. I nije velika šteta! Prilike su se tako razvi
jale da ni od najboljeg preferencijala nebi bilo velike pomoći. 
Ali se može reći, da je bivši direktor Izvoznog društva bio dugo 
vremena ekspert za trgovinsko-političke pregovore u smislu 
preferencijala. On je prilično vremena izgubio oko tog posla, 
od čega ništa nije bilo.

Ali baš ta  okolnost da je jedno privatno društvo bilo po
stalo agentom države u pogledu trgovinske politike i u isto 
vreme tehnički savetnik u pogledu izvoza, jedan je razlog više 
da društvo dođe u pod pun uticaj države. Država snosi odgo
vornost za ekonomsku politiku u pogledu obezbeđenja izvoza, 
ona je dala finansiska sretstva, pa je sasvim pojamno da ne 
mogu treća lica, iz patriotizma ili iz kakvih drugih razloga, vo
diti taj posao za račun države. Drugo je pitanje, dali će država 
taj posao dobro voditi ili ne, samo ni u kom slučaju nije ga 
smela poveriti privatnim licima osim ako bi to bilo na način 
koji je predložio g. Milosavljević u svom projektu o komercija- 
lizaciji železnica.

IV. Rad izvoznog društva u  kampanji 1930/31. g.

Izvozno društvo je trgovalo sa više artikala, međ kojima 
su najvažniji: pšenica, kukuruz i vino.

Društvo je počelo svoj rad u kampanji 1930/31. god., 
kada je bila pšenica na izmaku, a za kukuruz poslednji meseci. 
U pogledu tehničkom mnogo veće teškoće su bile za pšenicu 
no za kukuruz. Pre svega imalo se računati sa vrlo lošom re
putacijom naše pšenice. Kod pšenice je pitanje kvaliteta bilo 
centralno. Društvo je uvidelo da pšenicu ne može uspešno iz
voziti van Srednje Evrope pa čak ni u Srednjoj Evropi, ako ne 
izvrši koliko toliko tipiziranje. Društvo je prema njegovim iska
zima u godišnjem izveštaju uspelo da utvrdi četiri tipa jugoslo
venske pšenice: begejske, potiske, bačko-banatske i bosansko- 
srbijanske, koje je do kraja striktno održalo. U jednom pogledu 
je društvo imalo veliku sreću, naime u pogledu kvaliteta pše
nice iz 1930. godine. Ona je bila prvoklasna. Društvo je proda
valo robu čak i u Engleskoj. Pšenica je išla po 180 dinara, a 
kukuruz po 95 pa i 100 dinara. Društvo je istovremeno forsi
ralo i kukuruz i pšenicu. Smatrano je da je, naročito u pogledu 
pšenice, žetva u 1930, godini bila vrlo velika i da će biti naj
manje 50.000 vagona za izvoz. Zbog toga je društvo nastojalo 
da u konjunkturi od 1930. godine izveze što više. Ali je u jesen 
1930. godine nastala katastrofalna situacija za pšenicu i ku
kuruz. Kukuruz je počeo da pada postepeno od polovine av- 
gusta. Pšenica je pala od sredine septembra do novembra me- 
seca za čitavih 40%.

Još pre pada cene naši trgovci su kupili velike 'količine 
robe, na čemu su imali da pretrpe ogromne gubitke. U momentu 
naglog pada cena pšenice društvo je učinilo jedan gest, koji je 
izgledao da može biti katastrofalan po njega, a koji je srećno 
izveden: ono je predložilo Kraljevskoj vladi da kupi po ceni, 
koja će biti nešto veća od srednje-evropskog pariteta (a to je 
bila vrlo visoka cena, pošto su srednje-evropske cene bile 
mnogo više no one Zapadne Evrope) svu pšenicu koja se na
lazi u rukama naših trgovaca i da je sa gubitkom proda dalje. 
Vlada je na to pristala i društvo je oslobodilo trgovce od ve
likih gubitaka. Međutim društvo je primetilo da je ponuda 
mnogo slabija no što se moglo očekivati prema proceni žetve 
i viška za izvoz. Ono 'е čak nekoliko puta apelovalo na naše 
trgovce i poljoprivrednike, optužujući ih da špekuliraju na veću 
cenu. Međutim odziv je bio slab iz drugih razloga: zbog malog 
viška za izvoz. Već u decembru mesecu počeo se kod nas po
javljivati ponova disparitet prema cenama na strani. Očigledno 
je bilo da nije više u pitanju špekulacija à la hos, već izvesno 
ustezanje od izvoza, a to je moglo biti samo zbog toga što iz
vozni višak nije bio ni približno onakav kakav je predviđen. 
To se gledište pokazalo kao tačno: izvezeno je svega 12.890 
vagona, od čega je društvo samo izvezlo 5800. Ukupan obrt u 
pšenici iznosi 100 miliona dinara.

Za kukuruz je konjunktura bila -nepovoljnija; ali je dru
štvo iskoristilo da u vremenu dok je rumunski izvoz kukuruza 
zbog vlage bio loš, izbaci iz zemlje veće količine. Kako je Ma
džarska imala rđavu žetvu, to je ona bila vrlo dobar kupac ku
kuruza, a nama je to konveniralo zbog malog podvoza, jer smo 
mogli konkurisati Rumuniji. Kad je ponova otvoren saobraćaj 
Dunavom, mi smo već bili izvezli najveći deo viška. U skoro se 
pojavio disparitet cena na domaćem tržištu i time je društvo 
razrešeno od daljih rizika izvoza. U toj kampanji izvezeno je 
30.454 vagona kukuruza, od čega je društvo izvezlo 15.950 va
gona. Ukupan obrt iznosi 189 miliona dinara.

RAČUN IZRAVNANJA 
Na dan 30. juna 193L god. 

Aktiva
Gotovina 13,077.920.52
Dužnici 8,454.116.12
Ministarstvo trg. i industr. —  intervencija 10,473.698.13
Roba 16,883.198.95
Vinsko odeljenje 2,987.574.91
Nameštaj 340.512.40
Gubitak za izravnanje 2,401.233.66

Ukupno 54,618.254.69
Pasiva

Glavnica 15,515.000.—
Fondovi Min. trg. i industr. —• red. i za interv. 22,313.000,—
iMenični prijemi kod Narodne banke 8,000.000,—
Poverioci 7,592.408,—
Vinsko odeljenje 1,197.846.69

Ukupno 54,618.254.69 
Gornja tablica nam pokazuje da je društvo na kraju prve 

godine svoga rada, 30. juna, kad je imalo da zaključi knjige 
prema svojim statutima, radilo sa kapitalom od preko 50 mi
liona dinara. Od toga je 15^2 miliona bila sopstvena glavnica, 
8 miliona novac dobiven po akceptu od Narodne banke, 10,3 
miliona dinara redovna dotacija Ministarstva trgovine i indu
strije za intervencije (verovatno iz 50 miliona dinara odobre
nih za organizaciju i pomaganje izvoza), a 12 miliona dinara 
kao specijalna dotacija za intervenciju. T reba dodati 7,3 miliona 
dinara raznih poverilaca u zemlji i na strani. T a je suma plasi- 

i rana na prvo mesto u robu, od čega je društvo imalo na dan 
I zaključka knjiga 16,88 miliona dinara, najviše kukuruza (14,33 
' miliona dinara). Druga veća pozicija je gotovina u kasi i kod 
i banaka po žiro-računima u iznosu od 13 miliona dinara. Ne 
j znamo dali je novac samo kod Narodne banke ili i kod drugih
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banaka; ako je i kod drugih banaka, onda je rđavo kazano žiro- 
račun, jer taj račun vodi samo Narodna banka.

Treća pozicija u aktivi iznosi 10,47 miliona dinara i nosi 
naziv „Ministarstva trgovine i industrije — intervencija”. To 
znači da društvo potražuje tu sumu od Ministarstva trgovine i 
industrije na osnovu intervencije.

Četvrta pozicija u aktivi je dužnici u iznosu od 8,4 mi
liona dinara, međ kojima se nalaze strani korespondenti sa 2,1 
miliona, stran' komitenti za robu u iznosu od 3,3 miliona i do
maći po raznim računima u iznosu od 3 miliona. Tu se nalaze 
zaduženja koja potiču iz tekućih poslova. I najzad društvo po
kazuje u svom vinskom odeljenju aktivu od 2,98 miliona din., 
od čega je 0,27 miliona -u robi, a ostalo potraživanje od komi- 
tenata na strani, kojima je roba prodata i od dužnika za ne
naplaćene vinske premije pri izvozu.

RAČUN GUBITKA I DOBITKA 

Na dan 30. juna 1931. god.
Rashodi

Kamate isplaćene 1,073.818.29
Plate i dodaci 1,759.006.15
Režijski troškovi 2,156.712.05
Šteta na robi 1,908.637.40
Rashodi vinskog odeljenja 434.773.35
Šteta na robi vinskog odeljenja 16.307.07
Otpis nameštaja 37.834.70

Ukupno 7,387.089.01

Prihodi
Kamata naplaćena 1,065.155.58

Diferencije arbitražnih zaključaka 1,137.103.19
Režija intervencije za pšenicu 2,332.516.16
Razni prihodi vinskog odeljenja 9.688.—
Izravnanje štete vinskog odeljenja iz fonda 441.392.42 }
Šteta za izravnanje 2,401.233.66

banke, Beograd; potpretsednici: Dragiša Matejić, industrijalac, 
Beograd; Košta Sandić, direktor Prometnog društva „Selo” a. d. 
Beograd; članovi: Voja K. Petković, izvoznik, Beogard; Mi- 
livoje Šićarević, direktor Jadransko-Podunavske banke, Beograd; 

i Voja Đorđević, p.pretsednik Glavnog saveza srpskih zemljorad- 
\ ničkih zadruga, Beograd; Dr. Vladimir Glazer, advokat, Beograd;
; Mihajlo Bajloni, izvoznik, Beograd; Alfons Besednjak, direktor
I Gospodarske zveze, Ljubljana; Mihajlo K. Stojić, izvoznik, Beo

grad; Dr. Gedeon Dundžerski, pretseđnik Produktne berze, N. 
Sad; Milija Pavlović, pretseđnik Smederevske kreditne banke, 
Beograd; Dr. Đuro Šurmin, pretseđnik Središnog saveza hrv. 
selj. zadruga, Zagreb; Oskar Vajs, izvoznik, Zagreb; Nikola Be- 
lobrk, inspektor Min. Poljoprivrede, Beograd; Milojko Trebinjac, 
upravni Rečne plovidbe Kraljevine Jugoslavije, Beograd; Slo
bodan Đaković, načelnik carina Ministarstva finansija, Beograd.

„ASTRA" D. D., BEOGRAD.

„Astru” d. d. u Beogradu treba ubrojiti u red naših naj
većih preduzeća koja se bave trgovinom, proizvodnjom i distri
bucijom petroleuma i mineralnih ulja uopšte u našoj zemlji. 
Pošto kod nas ne postoje izvori nafte, to su sva društva u pr
vim posleratnim godinama morala da se ograniče na uvoz go
tovih proizvoda, koje su kod nas prodavali.

Najveće preduzeće u našoj zemlji je Standard Oil Com- 
panija, sa glavnicom od 145 miliona din.; zatim dolazi Anglo- 
jugoslovensko petroleumsko društvo sa glavnicom od 100 mi
liona, Vacuum Oil Companija sa 48 miliona, a na četvrto mesto 
dolazi „Astra” sa glavnicom od 6 miliona dinara. Ostala predu
zeća ne igraju veće uloge, tako da možemo tvrditi, da se naša 
trgovina mineralnim uljima nalazi u rukama svega četiri pre
duzeća.

Ukupno 7,387.089.01
Račun gubitka i dobitka je vrlo prost i vrlo pregledan. 

Zarada na kamati milion dinara, na režiji u intervenciji za pše
nicu 2,33 miliona dinara. Interesantno je da se u bilansu iska
zuje suma od 1,137.000 din. kao diferencija od arbitražnih za
ključaka. Potrebno je da se na ovome malo zadržimo. O toj 
stvari bilo je govora u javnosti, naime da je Izvozno društvo 
špekuliralo baveći se terminskim poslom. Društvo je u jednom 
od svojih izveštaja napomenulo da je ono, da bi forsiralo pro
daju u momentu, kad je nastupila velika besa, vršilo terminske 
prodaje, čekajući zgodnu priliku da pokupi robu u zemlji i life- 
ruje svoinm kupcima. Društvo je ovde vršilo neku vrstu obezbe- 
đenja protiv padanja cena. Znači da je ono predvidelo dalji pad 
cena. Kako se u međuvremenu pojavio disparitet cena kod nas 
prema inostranstvu, društvo je na drugoj strani kupilo robu da bi 
je liferovalo svojim kupcima, usled čega je zaradilo lepu sumu 
od 1,137.000 dinara. Ako je tako kao što je objavljeno, onda se 
tome ne može da učini nikakva zamerka.

Troškovi iznose 7,3 miliona dinara, od čega najviše pada 
na režiju 2,1 milion, plate i dotacije 1,75 miliona, zatim štete 
na robi 1,9 miliona i plaćanje kamate 1 milion dinara. Vinsko 
odeljenje ima izdatke 437.000 dinara, a štetu 16,3 hiljade dinara. 
Kako ukupni prihodi iznose 4,98 miliona dinara, a izdatci 7,38 
miliona dinara, to gubitak iznosi 2,4 miliona dinara, koji je is
kazan kao saldo po računu gubitka i dobitka. Znači da gubitak 
još nije obračunat. To je sasvim pojamno. Pošto društvo nema 
nikakvih fondova, to se gubitak prenosi na iduću godinu, u 
kojoj će se videti, kako da se definitivno obračuna.

U Upravnom odboru za 1930/31. godinu nalaze se sle
deća gospoda: pretseđnik: Vojin M. Đuričić, direktor Drž. hip.

Sva ta preduzeća imaju uske poslovne veze sa anglo
saksonskim kapitalom. Kod Standarda i Vacuuma preovlađuje 
amerikanski a kod Engl.-jugoslav. petrolejskog i „Astre” engle
ski kapital. Ova preduzeća vrlo su brzo pristupila podizanju 
sopstvenih rafinerija, tako da su ograničila uvoz u glavnome 
samo na sirovu naftu, koja se kod nas prerađuje u benzin, 
Petroleum i parafin.

Od ovih četiri preduzeća je „Astra” jedina, koja nema 
sopstevne rafinerije; barem ne za sada. Ona ima doduše manje 
fabrike u Vrapču kod Zagreba i kod Novog Sada, gde proizvodi 
razne masti i teška mašinska ulja. Važniji pak su njezini de
poi u Novom Sadu i Velikom Bečkereku, gde može da plasira 
ogromne količine uvezenog petroleuma, benzina i t. d. Pošto je 
rad „Astre” koncentrisan u prvome redu na prodaju finalnih 
proizvoda, dakle ne toliko na preradu kao na trgovinu proiz
vodima nafte, ona treba da ima i dobro izgrađen sistem pro
dajne organizacije. Sem već pomenutih depoa ona ima u skoro 
svim važnijim varošima naše zemlje svoje filijale, ekspoziture i 
zastupništva.

„Astra” je osnovana koncem 1921. godine u Zagrebu, gde 
se je nalazilo i njezino sedište. Krajem 1926. godine se dru
štvo preselilo u Beograd. Prilikom osnivanja glavnica je predvi
đena i uplaćena svega jedan milion dinara. U 1927. godini je po
višena na 4 miliona a u 1930. godini je ponovo povišena, sada 
na 6 miliona, izdavanjem 20.000 komada novih akcija, koje 
su preuzeli stari akcionari u proporciji 2 stare za jednu novu 
akciju, doplativši 5 dinara po komadu za troškove.

Paralelno sa povišenjem glavnice pokazuje društvo i znat
no povećanje poslovnog volumena. Novim sretstvima došao je 
u preauzeće i nov elan; ono se je u prošloj godini znatno pro
širilo, zahvaljujući pre svega većem interesovanju engleske pet- 
roleumske grupe „Feniks” koja snabdeva „Astru” svom po
trebnom robom i koja je u ostalom i njezin glavni akcionar.

Ovaj znatan porast poslova najbolje pokazuje upoređenje 
glavnih bilansnih pozicija „Astre”, koje objavljujemo za 1926.
1929. i 1930. godinu. Dobijamo sledeću sliku:
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Račun izravnanja.

Aktiva 1926. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Investicije 4.052 5.874 6.549
Zaliha robe 7.009 5.484 11.010
Dužnici 7.399 13.383 13.752
Hartije od vrednosti 103 147 144
Gotovina u blagajni 149 398 90
Gotovina kod banaka — — 215
Prenos gubitka 2/9 267 —

Pasiva
Glavnica 1.000 4.000 6.000
Poverioci 17.584 18.755 22.914
Prenosni računi 408 1.050 144
Fond amortizacije — 1.454 2.365
Dobit 1927., 1928. i 1929. god. — —■ 27
Dobit u poslovnoj godini — 294 310
Zbir bilansa 18.992

Račun gubitka i dobitka.

25.553 31.761

Rashodi
Dubiozna potraživanja — 974 882
Otpisi od investicija — 787 910
Upravni troškovi — 1.335 1.570
Porezi i takse — 610 732
činovničke i radničke plate — 2.411 2.652
Dobit

Prihodi

294 310

j

Kursna dobit na novoj emisiji — — 39 i
L>obit na hartijama od vrednosti — 53 17 i
Naplaćena dubiozna potraživanja —■ 148 157 1
Dobit na kursnoj razlici — 2 76 !
Kamata —■ 144 170
Dobit na robi — 6.065 6.626
Zbir prihoda ili rashoda — 6.413 7.056

Zbir bilanse je prema 1926. godini u 1930. godini porastao 
za 13 miliona dinara; od toga otpada preko polovine, 6.6 miliona 
na porast poslova u samoj 1930. godini, kad dostiže zbir bi
lanse 32 miiiona dinara. Glavnica i fond amortizicije iznose za
jedno 8.36 miliona dinara; ono što u bilansu pada u oči, jesu 
znatni poverioci sa 23 miliona dinara; međutim to kod predu
zeća kao što je „Astra" sa isključivim ciljem distribucije jedne 
izvesne robe drugačije skoro ne bi ni moglo biti. Liferant 
„Astre” je istovremeno i njezin glavni poverilac. To je prva či
njenica koja objašnjava ovo neobično stanje. Druga leži u okol
nosti da se sretstva poverioca nalaze isključivo u dvema pozi
cijama: u robi, koja leži u tankovima „Astre” i kod dužnika —- 
poslovnih prijatelja, za kreditiranu robu. Pošto kod nas cena 
svih ovih artikala ne podleži znatnijem kolebanju, to je rizik 
koji postoji, jedino del kredere, koji mora da snosi „Astra”. 
Zbog . toga vidimo u računu gubitka i dobitka relativno vrlo 
velike otpise dubioznih potraživanja.

Sopstvena sretstva (zajedno sa fondom amortizacije) i 
poverioci iznose ukupno 31.3 miliona dinara krajem 1930. godine. 
Ona su u aktivi podeljena uglavnom na tri pozicije i to na zalihe 
robe, dužnike i investicije. Ako od investicija odbijemo fond 
amortizacije (sa 2.36 miliona) onda dobijamo njihovu vrednost 
od 4.2 miliona dinara, koju pokriva glavnica „Astre”. Pod ovim 
investicijama treba podrazumevati tankove i proizvodnju masti
1 ulja, zemljišta, a u verovatno najvećoj meri gvozdenu burad, 
Cisterne i t. d., koja su društvu potrebna za distribuciju robe. 
Bilansna vrednost svih tih investicija je poslednje tri godine 
porasla za preko 2.5 miliona kod istovremenog otpisa od preko
2 miliona — dakle ukupno za preko 4.5 miliona dinara. Od sop- 
stvenih sretstava ostaju 2.3 miliona za finansiranje dužnika i 
zalihe robe —• a pošto obe ove pozicije u 1930. godini iznose 
24.7 miliona dinara, to je jasno, da je liferant robe preuzeo i 
finansiranje dužnika, odnosno da je kreditirao svu robu: onu

na lageru i onu, prodatu na kredit. U 1926. godini je zaliha robe 
iskazana sa 7 miliona dinara; krajem 1929. godine njezina je 
vrednost smanjena na 5.5 miliona a u 1930, godini porasla je za 
preko 100%, na 11,01 milion dinara. Dužnici su od 1926. godine 
do kraja 1929. godine porasli za 6 miliona na 13.4 miliona di
nara te se prem a 1930. godini nisu mnogo promenili —• po
rasli su za svega 370 hiljada dinara. Hartije od vrednosti su iska
zane 1930. godine sa 144 hiljade odnosno za 3 hiljade manje 
no u 1929. godini, a gotovina u blagajni i potraživanja kod nov
čanih zavoda izkazana su sa 305 hiljada dinara.

Interesantno je takođe upoređenje računa gubitaka i do
bitaka za 1929. i 1930. godinu. Bruto dobit je u ovim godinama 
porasla od 6.4 miliona na 7.05 miliona, pre svega zbog pove
ćanja bruto-dobiti na robi od 6 miliona na 6,63 miliona dinara. 
Na dubioznim potraživanjima je u obe poslednje godine 
otpisano ukupno 1.86 miliona; zbog ogromnog broja malih ko- 
mitenata je ovako rigorozno otpisivanje više no potrebno; me
đutim vidimo iz prihoda preduzeća, da je od tih otpisanih po
traživanja u poslednjim dvema godinama naplaćeno 305 hiljada 
dinara, odnosno 16.5%. A to nije malo. Zbog razgranatog po
slovanja porasli su i upravni troškovi, porezi i činovničke plate 
i radničke nadnice; tako isto su u 1930. godini morali biti veći 
otpisi, dok su dubiozna potraživanja smanjena za skoro 100 
hiljada dinara,

Ova poslednja, 1930. godina je prva koju zaključuje 
„Astra” sa većim čistim dobitkom. Ona je postigla čistu za
radu već i u 1929. godini — sa 294 hiljade dinara; ali je ova 
zarada kompenzirana gubitkom iz ranijih godina, u iznosu od 
267 hiljada dinara, tako da je ostala čista dobit od 27 hiljada, 
koja je preneta na novi račun u 1930. godini. Dobit, iskazana 
u poslovnoj 1930. godini iznosi 310 hiljada dinara a sa pre- 
nosom salda ranijih godina 337 hiljada dinara. Ova bi dobit 
omogućila 5% dividendu na čitavu glavnicu, čak i na novu emi
siju iz 1930 godine, ali je uprava ovu dobit prenela na novi 
račun i time pojačala sopstvena sretstva, što je vrlo pravilno 
učinjeno.

U upravi „Astre” se nalaze sledeća gospoda: Damjan 
J. Branković, pretsednik; Rade Mihajlović, potpretsednik; Philip
C. Tennant (London), Sir Edward Manvilie (London), T. S. 
Masterson (London), Albert Henry Fariey (London), Jakob 
Freudenthal (London), Milivoj Nikolajević i Sima Alkalaj; di
rektori su gg.: Dr. Ivan Vago, Ernst A. Masterson i Isak 
Gottlieb.

i
A. Г. Б. ТКАНИНЕ, ЈУГОСЛАВЕИСКО Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Акционарска друштва која би ce-бавила продајом тка- 
нина на мало, код нас су за сада још врло ретка. Познати 
су међутим велики магацини, као акционарска друштва, јер 
траже знатну концентрацију капитала, било ради подизања 
монументалних зграда, било ради набавке разноврсне робе. 
To ce показало као најпримернији облик.

A. Г. Б. тканина, југославенско д. д. основано je у 
пролеће прошле године. Централа je у Загребу a у Бео- 
граду подржава филијалу. У једном и другом месту има 
продавнице финијих врсти свилених тканина и штофова.

A. Г. Б. je француско подузеће, односно код нас ono 
je југославенска афилијација познатог француског свиленог 
концерна Бедин. У своме програму намерава да у Југосла- 
вији подигне и ткачницу финијих врсти свилених тканина. 
За сада увози искључиво продукте своје централе. Побољ- 
шањем наших привредних прилика тиме je скопчан и по- 
раст прође финијих врсти свиле или у случају још јаче ца- 
ринске заштите за свилене тканике, француско подузеће има 
намеру да приступи остварењу свога плана у погледу поди- 
зања сопствене ткачнице. До оснивања самосталне југосло- 
кенске афилијације je дошло добрим делом ради тога, што 
су обе приватне радње које су у Загребу и Београду држале 
продукте концерна Бедин дошле у потешкоће. Аранжман je 
створен на тај начин, што су оба дућана била преузета и
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даље вођена под сопственим именом. Подузеће je при томе 
морало извршити знатне отписе. Управо ради тога иску- 
сгва и да се ти отписи не би требали вршити и даље, до- 
шло се до убеђења да треба радње водити у властитој ре- 
жији. Из практичних разлога je узета форма акционарског 
друштва. Према томе je француски капитал данас код нас 
силом прилика већ заступан и у детаљној трговини.

Продавнице су за сада само у Загребу и Београду, јер 
једино ова два центра пружају могућнос.т јачег пласмаиа 
француске свиле и француских тканина. Поред детаљних про- 
давница подузеће наравно има и оделење продаје на величо, 
које опскрбљује друге трговце са којима подржава пословне 
везе. Искључиво продавнице продукције Бедин имају вла- 
стите радше у Загребу и Београду.

Подузеће je основано 1930 године. Главница je утвр- 
ђена на 6 милиона динара. Уплаћено je за сада 3.3 милиона. 
Kao чиста трговачка радња која нема никакових инвести- 
ција, акционарски je капитал за наше прилике доста знатан.

Биланса за годину 1930, (прву пословну годину) из- 
гледа овако:

Актива у хиљадама динара
Благајна 299
Пошт. чек. и банке 438
Менице 1.425
Инвентар 925
Дужници 3,388
Гаранције 50
Роба 11.918

Пасива
Дионичха главница 
Резерва за дубиозе 
Веровници 
Добитак 
Укупно

3.300
336

14.655
159

18.452
Збир билансе од 18.5 милиона динара показује да се 

ради овде о већем подузећу. Инвестиција сем инвентара 
нема. Главну позицију активе претставља роба са скоро 12 
милиона динара. To je роба која се држи на складишту до- 
тично у дућанима. С обзиром да се ради о свили, склади- 
ште мора да je снабдевено богатим избором. Поготово по- 
што има подузеће амбицију, да држи најбоље сортиран ла- 
гер у Југославији у погледу .свиле и тканина.

Дужници износе 3.4 милиона динара. Подузеће не даје 
робу на отплату пак no томе и нема великих потраживања. 
Потраживања су у првом реду према трговцима које опскрб- 
љује одељење продаје на велико.

Што у благајни што код новчаних завода подузеће 
има преко 700 хиљада динара. To показује да почива на 
здравом основу и да нема обавеза према новчаним заво- 
дима који нарочито у доба стагнације могу да доведу по- 
дузеће до пропасти.

У пасиви je најглавнија позиција „повериоци” са 14.7 
милиона. To су дуговања за робу коју добива од француске 
централе у Паризу. Таква дуговања не значе опасност no 
предузеће, јер се на њих не плаћају обично никакви или 
само минимални камати. Подузеће je већ лриликом оаш - 
вања формирало резерву за дубиозна потраживања тако ;ia 
губитци са те стране неће моћи тангирати билансу дотичне 
године.

Чисти добитак извоси 160 хиљада динара. Будући да 
je то прва пословна година и будући да су ту били и знатни 
издаци око организације и оснивања; резултат je повољан.

Постоји оправдана нада, да he развитак прилика бити 
такав да ће подузеће имати могућност да у Југославији по- 
дигне и властиту ткачницу и да на тај начин пређе од гр- 
говачког на индустријско предузеће.

У управи се налазе следећа г. г. : Jlyj Билондет, Милан 
Милић и Марко Танасковић.

ЉУШТИОНА РИЖ Е Д. Д. У ЗАГРЕБУ.
Љуштионе пиринча су најновија грана наше инду- 

Стријске делатности. До пре неколико година ми уопште 
нисмо имали љуштионе пиринча који се за наш консум већ 
ољуштен довозио.

Пре рата су ољуштеним пиринчом опскрбљивале пре- 
тежни део данашње територије наше државе љуштионе пи- 
ринча у Трсту и на Ријеци. Сировину су добављали дели- 
мично из Италије a делом из Индије. Царинска заштита као 
и погодности преноса пиринча помоћу субвенционираних 
пароброда Аустријског Лојда из Индије до Трста или Ри- 
јеке, давале су им монополни карактер.

После рата су поред љуштиона пиринча у Трсту и 
Ријеци покривале наше потребе и остале италијанске љу- 
штионе. Консум италијанског пиринча постао je код нас 
лШого већи него што je био ра-није. Увођењем царине на 
ољуштени пиринач створила се je могућност да се на на- 
шем територију подигну л>уштионе риже. До сада су по- 
дигнуте већ три фабрике a изгледа, да се ради на поди- 
зању четврте. Од те три љуштионе једна je у Загребу, 
друга на Сушаку a трећа у Љубљани. Четврта би се имала 
подићи негде у Јужној Србији.

Загребачку љуштиону je основала Народна млинска 
индустрија д. д. и сместила je у просторије своје афили- 
јације — Загребачки паромлин. Љубљанску љуштиону je 
подигла словенска фирма из Трста М. Труден која je некад 
имала раширене пословне везе готово са свим крајевима 
наше државе. Сушачку љуштиону су подигли интереси- 
рани кругови из Италије заједно са Југославенском банком. 
Италијанске фирме које су знатан део своје продукције ра- 
није пласирале у Југославији настојале су, да и после увоз- 
них царина на ољуштен пиринач задрже своје позиције. Због 
тога су приступили преносу дотично подизању љуштионица 
на нашем територију.

Љуштиона пиринча у Загребу je основана у пролеће 
прошле године. Протоколисана je у Загребу. Деоничка глав- 
ница износи 4 милиона динара, a уплаћено je 3 милиона. 
Капацитет изноеи 2.000 вагона годишње.

Биланса за 1930. годину, која je прва пословна го- 
дина, пружа следећу слику:

Актива
Благајна
Банке
Дужници
Менице
Роба
Материјал
Bpehe
Уређај (стројеви) 
Трошкови оснивања

Пасива
Главница 
Повериоци 
Менице за робу 
Добитак 
Укупно

хиљадама динара 
54 

772 
2.420 

557 
1.078 

42 
92 

2.015 
522

3.000
2.369
2.209

2
7.654

Инвестиције износе нешто преко 2 милиона, na су no 
томе потпуно покривене властитим средствима. Тиме je. већ 
од почетка подузећу дан здрав основ. Додуше за сада се 
инвестиције састоје само из стројева и уређаја, будући да 
се љуштиона налази у туђим просторијама, које je узела 
под кирију.

Поред главнице од 3 милиона динара, има подузеће 
још и 2.4 милиона повериоца и 2.2 меничних обавеза. Једна 
и друга позиција долази од кредитирања лифераната сиро- 
вине. Банкарски кредит ту  не долази у обзир, јер иначе по- 
дузеће не би у активи показивало потраживања од банака 
у висини од 772 хиљада динара. Обавезе купаца износе око
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3 милиона динара. Делимично на текућем рачуну a дели- 
мично у меницама. Подузеће узима робу за менице, због 
чега тражи менице и од својих муштерија, које повлаче 
робу на кредит. У томе се много разликује од наших инду- 
стријских подузећа где у оба правца преовлађује конто- 
корентни одношај.

Рачун губитка и добитка показује следећу слику: 

Расходи у хиљадама динара
Пасивни камати 202
Дубиозе 20
Трошкови 411
Порези 250
Амортизација 406
Добитак 2

Приходи
Добитак на роби 1.294
Пословни резултати прве пословне године потпуно су 

задовољавајући. Исказана je мала чиста добит. Међутим се 
мора узети у обзир да амортизација инвестиција и трошкови 
оснивања износе 406 хиљада динара. Изгледа да je получепи 
добитак употребљен у првом реду за форсирану амортиза- 
цију. Порези, који износе 250 хиљада динара претстављају 
знатан терет, већ и због тога, што се овде ради о једном 
предузећу, које je тек основано. У наредним годинама ти 
ће терети постати релативно мање осетљиви, нарочито и 
због тога, пошто изгледа, да су овде проведене и таксе 
оснивања.

У управи се налазе следећа г. г.: Г. Феро, (Трст), A. 
Кампари, (Милано), Др. Никола Костренчић, Едо Марко- 
вић, С. Пер, (Осијек), Г. Русић, (Сушак), Моша Б. Сало- 
мон, (Београд).

PODRAVINA D. D. ZA PARCELACIJU I KOLONIZACIJU — 
DONJI MIHOLJAC

Sam naziv daje slutiti da se radi o jednom poduzeću 
stvorenom u naročitu svrhu. Ili još bolje rečeno, ovo je predu
zeće osnovano radi specijalnih prilika a u vezi sa izvođenjem 
agrarne reforme.

Jedan od niajvećih poseda u Hrvatskoj i Slavoniji bio je 
pre rata onaj grofova Mailatha u Donjem Miholjcu. Grofovi 
Mailathi bili su Mađari koji su se posle preselili u Mađarsku. Nji
hova su imanja bila stavljena pod sekvestar.

Da se spasu šume koje su bile vlasništvo grofova Mailath, 
osnovalo se 1923. godine naročito akcionarsko društvo. Agrarna 
reforma i sekvestri nisu toliko pogađali akcionarska društva 
koliko je to bio slučaj kod privatnog poseda. Kad je trebalo 
izgraditi agrarnu reformu pristupalo se je osnivanju akcionar
skog društva, u koju su svrhu pravljeni fiktivni kupo-prodajni 
ugovori.

Glavnica iznosi 1 milion dinara. Zbir bilance je dostigao 
u pojedinim godinama preko 50 miliona dinara. Odnos između 
sopstvenih i tuđih sretstava je tako nepovoljan kao kod malo 
kojeg poduzeća. Poverioci su u pojedinim godinama iznosili i 
preko 50 miliona dinara, što je kod glavnice od jednog miliona 
svakako znatan iznos.

Dionička glavnica nalazi se u rukama S. H. Gutman d. d. 
Belišće i Našićke tvornice tanina. U upravnom odboru sede ili 
su sedeli sledeća gg.: Baron Ladislav Gutman, Baron Ernest 
Gutman, Baron Otto Gutman, Adolf Schlesinger, Alfred Czu- 
czka, Leo Kunodi, Geza Kovacs, Hermann v Rosenberg i Alek- 
sander Sohr. uve pretstavnici Gutmana i Našičke.

Poduzeće >e osnovano radi parcelacije i kolonizacije. U pr
vom se redu radi na iskorišćenju šuma. A zemljište koje bi osta
lo pošto se šume iskrće, imalo bi se kolonizirati putem par
celacije.

Bilanca za.polednje četiri godine ovako izgleda:

Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Blagajna 311 114 6 176
Nekretnine 30.336 29.219 25.466 45.312
Inventar — 2.918 3.387 2.011
Zalihe 5.301 4.869 4.084 869
Dužnici 18.880 23.795 4.993 1.216
Gubitak 598 — — —

Aktiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Poverioci 55.173 59.872 46.844 48.473
Dobitak — 45 94 112
Ukupna bilanca 56.223 60.917 47.938 49.585

Investicije iznose koncem prošle godine 45 miliona di
nara, što znači, da su u prošloj godini porasle za 20 miliona 
dinara. Međutim su pozicije zaliha i dužnika u opadanju. Od 24 
miliona koncem 1927. godine na samo 2 miliona koncem 1930. 
godine. O tome da bi dužnici isplatili svoje obaveze nema da
nas ni govora. Došlo je do izmene između pozicije „dužnici” i 

j „nekretnina”.
Poverioci su iznosili pre 4 godine 55 miliona dinara dok 

; je glavnica iznosila samo milion dinara. Izgleda da je čitav an-
* gažman sproveden na taj način što su šume grofova Mailath 

prepuštene novom društvu bez prijema protuvrednosti. Grofovi 
Mailath su postali poverioci prema novom poduzeću. To po- 

I traživanje imalo se je isplatiti prema povećanom iskorišćenju 
I šuma a  docnije prema razvitku poslova sa parcelacijom. Jasno
I je da se ovde ne radi o potraživanju trećih lica a najmanje o po

traživanju novčanih zavoda, Pasivne kamate već bi bile upropa
stile poduzeće. Poduzeće ne uspeva onako kako je bilo zami
šljeno. Od šuma se danas ne da postiči ono što se očekivalo kad 
se osnivalo poduzeće. Cene zemljištu su u međuvremenu znat
no pale, seljak je u krizi pa ima slabo izgleda da će se moći 
sprovesti parcelacija u većem obimu. Međutim kod osnivanja 
poduzeća nije toliko bilo nužno pitanje njegovog prosperiteta, 
koliko da se izbegne opasnost agrarnog zakona i propisa o sek- 
vestriranju neprijateljskog imanja.

Profit se poslednje 3 godine kreće oko nekoliko desetina 
hiljada dinara.

Sada, kad su pitanja sekvestracije imanja agrarne reforme 
već likvidirana moraće se doneti i definitivna odluka povodom 
sudbine bivših šuma grofova Mailath; dali će oni i dalje ostati 
pod firmom jednog akcionarskog društva ili će doći do podele 
interesa između Gutmana i Našičke tvornice tanina i paropile.
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Привнлеговано акционарско друштво за извоз земаљских 

производа Краљевине Југославије у Београду

Рачун кзравнања на дан 31. деценбра 1930. годжне

Ажтава Шсква

Дннара Динар*
Готовина Главница

У каси 189.469.44 I. Емисија потпуно уплаћена 15 ,000 .000 ,—
Код банака no жиро рачунима 12,888.451.08 II. Емисија уплаћени део 515.000 ,—

Дужници Фондови Мин. трг. и инд.
Домаћи no разним рачунима 2,920.757.73 — редовни 10,313 .000 ,—
Страни кореспонденти — банке 2,148.422.51 Фонд, Мин. трг. и индустр.
Отрани комитенти —  за робу 3,384.935.88 за интервенцнју 12 ,000 .000 ,—

Министарство трг. и индустрије Менични пријеми код
— интервенција 10,473.698.13 Народне Банке 8,000 .000 ,—

Роба Повериоци
Пшеница 2,319.116.20 Домаћи no разним рачунима 5 ,983.914.68
Кукуруз 14,332.813.95 Страни кореспонденти 1,608.493.32
Разна роба 231.268 .80 Винско одељење 1,197.846.69

Винско одељење Арбитражни агенти 1,094.000,—
Роба no попису 275.316 .98 Разно
Страни комитенти за робу 1,058.159.44 Полагачи кауције У. и Н. одбору 175.000,—
Дужници домаћи — винске 1,619.954.49 Полагачи остава 1,—

премије и др. 34.144 — Документа за наплату 807.880.85
Намештај после отписа 340.512.40 Повериоци услужних жира 8,000 .000  —
Арбитражни закључци 1,094 .000 ,—
Разно

Кауције управног и надз. одбора 175.000 —
Оставе 1 —
Дужници за докум. за наплату 807.880.85
Примљена услужна жира 8,000 .000 ,—

Губитак за изравнање 2,401 .233 .60

Укупно 64,695.136.54- Укупно 64,695 .136 .54

Рачун губитка и добитка на дам 31. дец. 1930. год.

Губи-rass Добнтак

Двнара Динара
Камате исплаћене 1,073.818.29 Камата наплаћена 1,065.155.58
Плате и додатци 1,759.006.15 Диференције арбитражних
Режијски трошкови 2 ,156 .712 .05 закључака 1,137 .103 .19
Штета на роби 1,908.637.40 Режија интервенције за
Расходи винског одељења 434.773.35 пшеницу 2,332 .516 .16
Штета на роби вин. одељења 16.307.07 Разни приходи вин. одељења 9.688.—
Отпис намештаја 37.834.70 Изравнање штете винског

. одељења из фонда 
Ш тета за жзравнање

441.392.42
2 ,401.233.66

Укупно 7,387.089.01 Укупно 7,387.089.01

У П Р А В Н И  О Д Б О Р И А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



А и т в в а

„Астра0 m* д, - Београд
Рачун изравнања зша дан 31. децембра 1930. год.

П асива

Динара
Рачун инвестиција 6,548.826" 16 
Залиха робе 11,010.599 24 
Дужници 13,752.302'60 
Вредносни папири 144,108'— 
Готовина у благајни 90,225 84 
Готовина код банака 214.715'63

Динара
Диоиичка главница 6,000.000*— 
Вјеровници 22,914.105*41 
Транситорни рачун 144.187 05 
Рачун амортизације 2,364 826*16 
Добитак 1927/28/29 шд. 27.533*36 
Добитак 1930. год, 310,125 49

Укупно 31,760.777'47 

Рачун рубит&а и добитка
Расходи

Укупно 31,760.777 47 

в а  дан 31. децв 1930. год.
ПјШЖОДЖ

Динара
Губитак на дубиозним потражив. 881.659'15 
Отписи од инвестиција 910.400 80 
Управни трошкови 1,570.183'31 
Порези и таксе 731 675*54 
Чиновничке и радничке плате 2,652.058*21 
Добитак 310.125*49

Динара
Добитак код емисије дионица 39.380*— 
Добитак на вредносним папирима 17.562 75 
Неплаћена дубиозна потраживања 156.744 37 
Добитак на течајвим разликама 46.377’10 
Камати 169.986 14 
Добитак на роби 6,626 052*14

Укупно 7,056.102'50 Укупно 7,056*102.50

Љуштиона pm&e, д- д* у Загребу
Ажтшза РачЈН изравнања на дан 31. дец ем бр а 1930. год. Пасива

Динара
Благајна 54.501'08 
Потраживања код банке 772.39Г76 
Дужници 2,420,602'66 
Мјенице 557.675'50 
Сирова и готова роба 1,078,534*30 
Матернјал за прераду 42,430*— 
Вреће 92.885’— 
Стројни уређај, алат и инсталација 2,015.555*32 
Намештај уреда 24.823*80 
Трошкови утемељења динара 522.859*70 
Прелазне ставке 72.258*25

Динара
Друштвена главница 3,000.000*— 
Вјеровници 2,369.567 08 
Тезице за робу 2,209,065 21 
Прелазне ставке 73.409*45 
Чисти добитак 2.475*63

Укупно 7,654,517*37 

Рачун губитка и добитка на
Губнтак

Укупно 7,654,51737 

дан 31. децембра 1930. год.
Добитак

Динара
Пасивни камати 202.714*25 
ГубитаЕ неутјеривих тражбина 20.875*— 
Управни трошкови 411,893*51 
Порези 250.598 20 
Амортизација стројног уређаја, 

алата, намјештаја, инсталације и 
трошкова утемељења 406.112 80 

Ч иети  добитак 2  475 63

Динара
Добитак на роби 1,294.669*39

Укупно 1,294.669*39 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 1,294.669*39 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О  Р

- L
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Садржај :
Прекоморска пловидба д. д. — Сушак 
Текстилна индустрија д. д. — Вараждин 
Загребачка дионичка творница папира д. д. — Загреб 
Битољска банка — Битољ 
Jagodinska štedionica a. d. — Jagodina

ПРЕКОМОРСКА ПЛОВИДБА Д. Д. — СУШАК.

Ситуација за прекоморску пловидбу није најповољни- 
ја. Чак се може говорити о кризи. Сама чињеница да неко- 
лико милиона тона бродског простора лрекоморске пловид- 
бе лежи беспослено у лукама јасно показује какве су при- 
лике. A и они бродови који још плове једва вежу крај са 
крајем.

Паробродарска криза најпре се испољила у слободној 
прекоморској пловидби. Размена добара je у ово доба кризе 
зпатио попустила. To вреди нарочито за гломазну робу. Са 
друге стране пак je тонажа пароброда порасла у послед- 
њим годинама у много већој мери од тонаже демонтираних 
бродова, тако да je понуда бродова била све већа. Повећање 
понуде капацитета расла je не само ради повећања тонаже 
него и ради бољег техничког уређаја нових пароброда као 
и техничког уређаја великих лука. Нови су пароброди мно- 
го бржи него стари, њихова техничка опрема боља, тако 
да су у стању да за годину дана пренесу много више робе 
него старији бродови исте величине. И технички уређај по- 
једвних лука омогућују да велики пароброди за дан-два 
укрдају, односно искрцају сав товар за који су раније тре- 
бали no једну до две недеље.

У најновије време налази се у кризи и прекоморска 
линијска пловидба, дакле они пароброди, који подржавају 
периодичне, унапред утврђене везе, између две или више 
лука. To нарочито вреди за путничке линије између Евро- 
пе и Америке. Емиграција je већ неколико година сведена 
на најмању меру изузевши малога броја повратника. A и 
путници виших класа су данас све ређи. Туристички про- 
мет Америка—Европа стагнира. Поједина друштва су силом 
прилика била принуђена да неколико великих путничких na- 
роброда укотве у луци и да промет подржавају само са 
технички најбољима.

Општа криза паробродарства захватила je и наша 
предузећа. Наши пароброди не подржавају редовите путнич- 
ке линије у прекоморском промету те ми ове тешкоће не 
осећамо. Али нас тангира криза теретних пароброда пре- 
коморске пловидбе. Тежиште нашег паробродарства лежи 
у преносу гломазне робе (дрво и цемент) у интернационал- 
ном промету. Осим једног дела који je упослен у локалним 
линијама no Јадрану, гро нашег паробродарства био je упо- 
слен у интернационалном транспорту. A ту je баш и најго- 
ра криза.

Од наших паробродарских друштава je Јадранска 
Пловидба концентрирала готово читав свој рад на обалну 
пловидбу, за коју прима субвенцију од 30 милиона динара. 
Дубровачка пловидба, ма да joj je тежиште у интернационал- 
ном преносу робе, има и локалне линије на Јадрану, за које 
прима субвенцију од 12 милиона динара. „Оцеаниа” и Југо-

словенски Лојд, чије je тежиште такође у интернационалном 
преносу добара, добивају субвенцију за неке лииије у Сре- 
доземном мору дотично Јужној Америди. Нарочито су Оце- 
аниа у најновије време све више концентрира на субвенци- 
ониране теретне линије између наших лука и пристаништа 
западног дела Средоземног мора, Марока и Канарских ос- 
трва.

Прекоморска пловидба ради искључиво у интернацио-' 
налном преносу робе. Она према томе не ужива никакве 
субвенције.

Међутим ипак су код ње прилике много боље него код 
осталих друштава и ако она не ужива еубвенције.

Биланца за 4 последње године овако изгледа :
1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

у хиљадама динара
Актива.

Благајна 623 2.920 9 3
Бродови 19.881 19.881 29.962 29.962
Дужници 11.750 23.271 2.249 4.349

Пасива.
Г лавница 4.883 4.883 10.000 10.000
Фондови, амортизације

и резерве 10.226 11.816 13.314 14.812
Фонд за поправ. брод. 2.100 2.700 3.400 ' 3.700
Фонд осигурања 1.700 2.200 2.800 3.000
Повериоци 9.961 18.497 ------ 1.326
Добитак 2.774 2.942 2.671 2.167

Бродови су књижени истом вредношћу као и 1929 го- 
дине. Тонажа je остала иста. Нови бродови нису набавље- 
ни нити стари продани. У фонд амортизације додељен je 
милион и no динара. Обзиром на велики пад вредности па- 
роброда (данас се у Енглеској може добити пароброд у до- 
бром стању за половину цене од оне npe 3— 4 године) от- 
писи нису баш знатни. Међутим морамо опоменути да ie 
Прекоморска пловидба иове пароброде билансирала уз да- 
леко мању вредност него што je била у ствари јер je имала 
знатне латентне резерве које je употребљавала делимично за 
набавку бродова a да то не долази до изражаја у биланци.

Фонд за поправку бродова и фонд осигурања пока- 
зује и прошле године уобичајени пораст.

Ma да je коњунктура већ и прошле године била непо- 
вољна, Прекоморска пловидба исказује добитак од преко 2 
милиона динара. Држимо да знатан до тога добитка долази 
од резерви из ранијих година које нису биле билансиране, 
Како je паробродарство слободне пловидбе иначе подвргну- 
то великим осцилацијама у погледу просперитета (пошто под- 
возни ставови чесгго варирају) —  то je уобичајено да се фор- 
мирају тихе резерве, помоћу којих се исплаћује дивиденда 
и у лошијим годинама,
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Како je  ситуација у слободној прекоморској пловидби 

и даље лоша биће интересантно видети дали he Прекоморска 
пловидба и за 1931 годину платити дивиденду односно дали 
су тајне резерве довољне за непромењену дивидендну по- 
литику. Изгледа да je Прекоморска пловидба на -Сушаку 
имала и да има много више небилансираних резерви него 
што je то случај код осталих наших паробродарских дру- 
штава.

Прекоморска пловидба има пет пароброда и то : „Ду- 
нав” (3853 тона), „Плитвице” (3853 тона), „Рудник” (3853 
тона), „Звир” (5605 тона) и „Корана” (5580 тона). Друштво 
припада консерну Југословенске Удружене банке a. д. Бео- 
град—Загреб.

У његовој управи ce налазе следећа г. г.: Јурај Бачић, 
Антон Шврљуга, Зденко Барон Турковић, Амлито-Вио (Фи- 
ума), Јос. Микуличић, Алојзиј Бачић и Едуард Пајкурић.

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. У ВАРАЖДИНУ.
Биланса Текстилне индустрије д. д. у Вараждину за 

1930 годину у многоме ce разликује од биланса ранијих го- 
дина. У првом реду у самом збиру. Док ce ранијих година 
збир кретао између 60 и 70 милиона динара без тенденције 
јачег пораста, показује збир биланса за 1930 годину преко 
82 милиона динара. Пораст je према 1929 години за неких 
13 милиона динара. Број текстилних подузећа акционарског 
типа са билансом сличном Текстилној индустрији код нас je 
врло мален. Поготову ако узмемо у обзир подузећа која су 
настала тек после рата.

Биланса Текстилне индустрије у Вараждину за 1930 
годину разликује ce од ранијих година и no изказаном чи- 
стом добитку. Док je ранијих година чисти добитак био тако 
минималан да ce није могло ни помислити на исплату веће 
дивиденде, получен je у прошлој години добитак од 957 хи- 
л&ада динара. Акб томе износу додамо пренос добити из
1929 године у износу од 127 хиљада динара, добијемо суму 
од скоро милиона сто хиљада динара. To je код главнице 
од 6 милиона динара скоро 20%. Изгледа да je Текстилна 
индустрија у Вараждину завршила своју организацију одно- 
сно своју изградњу и да ће сада да ужива плодове десето- 
годишњег рада.

Текстилна индустрија у Вараждину je једно од наших 
највећих подузећа за прераду вуне. Има уређаје за све фазе 
фабрикације. Од чистионе и предионице преко ткачнице до 
бојадисаоне и апретуре. Поред тога има и оделење за кон- 
фекдију одела које je иајвеће подузеће те струке у нашој др- 
жави. Прошле године уређен и одио за израду плиша и ве- 
лура.

Фабрика ce стално проширује и модернизира. Подижу 
ce нове зграде, монтирају нови стројеви a број радника не- 
престано расте. Тестилна творница у Вараждину развија 
ce у ш дузеће за прераду вуне које би ce могло афирмирати 
и у већим земљама. Оно je на путу да ce развије у наше нај- 
веће текстилно подузеће. Јефтина струја, јефтина радна сна- 
ra  и одговарајућа царинска заштита омогућују, да ce успе- 
шно бори противу стране конкуренције и да ју мало no мало 
потиска из нашег домаћег тржишта. Фабрика проширује и 
своју продукцију сукна.

Биланса за 4 последње године ш казује следећу слику:

1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
у хиљадама динара

Актива.
Непокретности 7.565 8.017 10.413 10,921
Стројеви 14.055 15.482 19.525 22.545
Роба 14.819 18.964 23.230 21.396
Дужници 29.407 21.094 15.972 26.653
Благајна 148 174 26 219
Ефекти 332 332 341 330

Пасива.
Главница 6.000 6.000 6.000 6.000
Резерве за аморт. 5.777 7.726 10.199 13.000
Повериоци 54.391 50.083 52.668 58.871
Добитак : 245 95 386 957
Укушга биланса 56.414 64.151 69.595 82.243

Инвестиције су у константном порасту. Код некретни- 
на прошле године пораст износи пола милиона динара. Код 
стројева већ три милиона динара. Значи да ce подижу нове 
зграде и да ce инсталирају нови стројеви. Ретке су државе 
у којима ce у данашње време текстилна индустрија још увек 
шири. 'У иностранству je нормална појава да ce текстилне 
творнице затварају дотично да редуцирају своје инвестици- 
jf и машинске инсталације.

Залиха робе опала je за 2 милона динара. Концем 
прошле године услед слабљења куповне снаге широких сло- 
јева и због аграрне кризе ни наша текстилна индустрија није 
више могла радити капацитетом од пре 2—3 године, кад ce 
je радило у две na чак и три смене.

Пораст дужника за преко 10 милиона динара указује 
на то, да су продајни услови у текстилној трговини битно 
погоршали. Мора ce чекати на исплату много више него ра- 
није. Услед тога треба текстилна индустрија далеко већи 
обртни капитал.

Резерве за амортизацију било je и прошле године до- 
дељено скоро 3 милиона динара, тако да данас износи 13 ми- 
лиона динара. Инвестиције претстављају вредност од 33 ми- 
лиона динара тако да отписи износе 10%. Кад узмемо у об- 
зир стројеве наравно још много више .

Главнида покрива тек незнатан део инвестиција. Она 
би ce морала повисити на четвороструки износ да покрије ин- 
вестиције одбивши наравно фонд амортизације. Повериоци 
су већ нарасли иа 59 милона динара и износе готово десет 
пута више него што je главница. Taj неповољан однос убла- 
жен je тиме, што ce овде ради о једном афилираном поду- 
зећу. Повериоци нису дуговања према банкама, бар не у 
претежном делу, него према централи консерна. A ти су са- 
свим друге природе. Прво у погледу каматне стопе a друго у 
тгогледу рока отказа.

Чисти добитак je, као што смо то уводно нагласили, 
знатно порастао и за прошлу годину готово je троструко 
већи од добити у 1929 години. To показује да ce у пркос кри- 
зе која влада, налази наша велика текстилна индустрија у 
развитку и просперитету.

У управном одбору налазе ce следећа г.г.: Ернст Сти- 
асни, Људевит Плахте, Д-р Ђуро ЈТазаревић, Д-р Рудолф 
Херман, директор je г. Изидор Полак.

ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ТВОРНИЦА ПАПИРА Д. Д.
ЗАГРЕБ.

Загребачка творница папира je ових последњих го- 
дина знатно проширила своју продукцију. И у погледу ква- 
литета као и у погледу квантитета. Док je раније израђи- 
вала у првом реду папир за паковање, она израђује данас 
готово све врсте хартије. Док je раније целулозу као полу- 
фабрикат добављала са стране, данас je израђује сама. Y 
ту сврху приступила je и новим инвестицијама. Фабрика je 
и у техничком погледу дотерана, тако да ce може убројити 
међ наша највећа подузећа те струке.

Док je раније фабрика била у стању да израђује го- 
дишње 800 вагона папира, данас она израђује и no 400 ва- 
гона целулозе, 220 вагона дрвене масе, те 360 вагона врећа 
од хартије. Загребачка творница папира према томе прешлз 
}е и на конфекцију хартије. Њ ена творница врећа највећа je 
у нашој држави. A налази ce у уској вези са познатом фа- 
бриком куверата Липа-Мил, која je опет највећа конфек- 
ција писаћег папира.
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Загребачка творница паггира налази се у рукама за- 

гребачког индустријалца хартије г. М. Фројнда и Прве Хр- 
ватске штедионице. Поред фабрике хартије и фабрике кон- 
фекције 'Липа-Мил, г. Фројнд je имао и фабрику хартије за 
цигарете „Голуб”. Ову je фабрику пре неко време мораа 
продати Управи монопола која je у своје руке узела чита- 
ву конфекцију цигарпапира. „Голуб” ликвидира као д. д. 
Износ добивен од ликвидације уиотребиће се у првом реду. 
на проширење рада у другим двема творницама, пре свега 
у Загребачкој творници папира. Нове инвестиције врше се 
даљ-е. ‘Од једне старе фабрике, која je пре неколико година 
била приморана да обустави рад, добили смо за време од 
неколико последњих година једну скроз модерну фабрику. 
Временом се мисли посветити нарочита пажња изради фи- 
нијих и најфинијих врсти папира. Ми још увек сувише уво- 
8имо. Према нашем богатству на сировинама, које долазе 
у обзир приликом фабрикације папира, ми не само да не би 
требали папир да увозимо него би га могли чак и извозити. 
И то у знатним количинама као што то раде аустријске) 
фабрике, које се не налазе у бољој ситуацији од наших. 
Ну и без обзира иа извоз, на самом покривању наших по- 
треба на папиру могла би се развити далеКо јача индустрија 
папира иего што je у ствари. Новим Законом о радњама 
дају ее домаћој индустрији нарочите повластице приликом 
лицитација. Ако се буде пропиеало да će при државним ли- 
цитацијама за папир мора давати одговарајућа предност 
дс.маћој продукцији ситуација би већ била друга јер су др- 
жава и самоуправе велики консумент папира. À кад би се 
тражило да се код ш тампањ а1 школских књига мора дати 
предност папиру наших домаћих творница, увоз би са стране 
био знатно редуциран a тиме би домаћа индустрија папира 
добила нов подстрек.

Биланца Загребачке творнице папира за ово неколи- 
ко поеледњих година овако изгледа :

Актива,
1927 г. 1928 г. 1929 r. 1930 г.

У хиљадама динара
Зграде и стројеви 8.070 8.028 17.429 20.156

Инвестиције 9.341 9.521 ---------------- — -
Благајна 3 34 44 49
Дужници 4.323 4.940 5.877 5.824
Роба и материјал 3.109 3.682 2.936 4.590
Г убитак 489 774 581 436

Пасква.
Главница 4.000 4.000 4.000 4.000
Резерве 3.750 3.750 3.700 3.819
Ам,ортизација 215 215 1.855 2.985
Повериоци 17.281 18.920 17.345 20.261
Укупна биланца 25.342 26.977 27.127 31.058

Укупна биланца je порасла прошле године за 4 ми-
лкона дииара. У првом реду инвестиције. Готово за 3 мил.
Раније су се инвестиције књижиле «а специјалном рачуну. 
Данас на рачуну „зграде и стројеви” . Дужници су послед- 
ње две године на истој висини. T o  je повољна чињеница 
ако се узме у обзир развитак општих привредних прили- 
ка и ако се води рачуна о проширењу делатности. Пози- 
ција роба и материјал повећана je за 1.5 милиона динара. 
To je и разумљиво ако се узме у обзир да je продукдија 
проширена и на полуфабрикате. Залихе дрвета мора да су 
знатне a и залихе целулозе мора увек бити на извесној ви- 
сини. Прелазом на израду полуфабриката у властитој ре- 
жији као и проширење конфекције, вуче за собом и потре- 
бу већих залиха робе и материјала.

Властита сретства износе нешто испод 8 милиона ди- 
нара. Инвестиције (кад се одбије фонд амортизације) износе 
нсшто ттреко 17 милиона динара. Према томе властита срет- 
ства покривају мање од половине инвестиција. Повишење 
главнице бар на двоструко од данашње, не би било штетно.

Фонд амортизације дуго je година износио 215 хиља- 
да динара. Пословаље подузећа није дозвољавало да се врше 
отписи, Са том праксом je пре две године темељито преки- 
нуто. Године 1929. отписи износе преко 1.5 милиона динара. 
A године 1930 за преко милион динара.

Повериоди износе 20 милиона, што je млого код влае- 
титих сретстава од испод 8 милона. У прошлој години по- 
раели су за 3 милона. Колико и инвестиције. Оне су изгле- 
да извршене из кредитних операција. A то није увек добро.

У прошлој години постигнута je чиста добит од око 
150 хиљада динара. Употребљена je иа отпис губитка из ра- 
нијих годива, који je износио концем прошле године 436 хи- 
љада динара. Ако овакве прилике трају и даље, проћи he 
још 2—3 године док се сав губитак ие отпише. Зар не би 
било боље да се губитак отпише једном једноставном књи- 
говодственом операцијом да би се у скоро могло присту- 
пити и исплати дивиденде?

У управи Загребачке дионичке творнице папира нала- 
зе се следећа г. г.: Миливој Црнадак, Матија Фројнд, Фра- 
њо Латк-овић, Д-р Бранко Пливерић, Фрања Холујевић, инж. 
Ладислав Фројнд, Роберт Ланбенфрост и Паул Фројнд.

БИТОЉСКА БАНКА — БИТОЉ.

Међу нашим малим провинцијским новчаним заводима 
има и таквих, који су врло интересантни — и то са две 
тачке гледишта. Прво са гледишта народно привредног, no- 
што врше једну еминентно важну задаћу — акумулирањем 
и дистрибуцијом капитала и у најмањим центрима и међ. 
привредно слабим, a друго са гледишта приватно привред- 
ног, јер претстављају за акционаре уносан посао и извор 
врло лепих прихода. Међ ове мале банке треба убројати 
и Битољеку банку у Битољу.

Ona je основана пре једанаест година, крајем 1920. 
године. Пред нама леже биланси за иеколико последњих го- 
дина, из којих закључујемо, да може управа Битољске банке 
ср. њом и банчини акционари првом декадом рада бити више 
нс задовољни.

Код нас има већи број малих новчаиих ииституција, 
које плаћају својим акционарима релативно врло велику ди- 
виденду •— n a  чак и д о . 20%. Битољској банци припада у  
томе погледу рекорд, пошто je она досада исплатила годи- 
шње просечно 23.6%. на име дивиденде. У 1922. и 1923. го- 
дини плаћала je 20%; у 1924. години 19%, у 1925. години 
12%; затим се она врло брзо пење: у 1926. години износи 
24%, у 1927. години, која je била најлукративнија 38%; од 
тог доба дивиденда поновно постепено опада: у 1928. години 
34%, у 1929. години 29% a у 1930. години 27% . To су диви- 
денде на које наши капиталисти нису навикнути, a најмање 
у ово доба кризе.

Другим речима, Битољска банка исплатила je својим 
акциоиарима од како постоји 214% од главнице на име ди- 
виденде. Номинала акције je 500 динара; значи да je ак- 
ционар за уплаћеиих 500 динара у току ових десет година 
примио 1070 динара на име дивиденде a да му je акција 
остала нетакнута. To je леп посао! Чиету добит исказује 
банка тек од 1922. године — дакле осам година, у које време 
je исказано 3.13 милиона добити, на главницу од свега 1 ми- 
лион динара. Од тога je 2.14 милиона ишло на дивиденду, 
530 хиљада динара на резервни и пензиони фонд, који тиме 
достижу 53%. главнице a око 450 хиљада подељено je ул- 
равн-ом и надзорном одбору на име награде.

Код оваквог стања ствари иије ни чудновато, да je 
управа банчина одлучила, да повиси друштвену главницу 
на 2 милиона динара. Разлога за то има више. Банка мора 
своја сопствена сретства да појача, због све већег при- 
лива улога, као што нам то показује стање крајем 1930. 
године, да би ва тај начнн боље могла да удовољи постула- 
тима ликвидитета. Упис вове емисије извршује се у току ове



гсдине, тако да he у билансу за.1931, г.одину. глдвница већ 
бити дуплирана. Ово повишење, лак, мораћр иматн за по- 
следицу и радикално смањење дивиденде. Код .исте добити, 
она he бити за половину мања.

Интересанту слику нам нуди упоређење гдавних би- 
лансних позиција за последње године; поред биланса за по- 
еледње три године објављујемо и онај за 1926. годину, по- 
што не располажемо са податцима за 1927. годину. Доби-
јамо следећу Слику

Рачун изравнања.
Актива 1926. г. 1928. г. 1929. г. 1930, г.

у хиљадама динара
Благајна 39 474 452 315
Намештај 19 22 19 18
Вредност рез. фонда 114 147 179 218
Разни дужници 143 516 208 802
Реескоитиране менице — 130 200 200
Менице 3.032 4.671 5.301 Г 6.268
Депо 113 1.222 1.543
Зајам на залоге 60 39 36 37
Дужници гарантија 123 1.592 1.420 2.753
Разна актива — 13 — 406
Наплате Ш K Š 9 239 — 23

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фонд 118 330 379 434
Пензиони фонд 27 70 82 94
Улози 1.460 3.848 3.946 5.693
Разни повериоци 370 130 159 18
Реесконт 96 129 200 200
Тантијема — ' 85 70 67
Пренос добити — 9 1 5
Дивиденда 240 340 290 270
Збир биланса 3.749 9.172 9.465 11.846

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Разпи трошкови 48 70 65 187
Отписи 33 19 6 4
Плате 88 105 f 14 —
Камата — 412 378 471
Пореза 111 189 165 180
Дневнице управи — 3 3 3
Чиста добит за поделу 367 498 415 392

Прнходи
Камата 176 . 598 612 658
Разни приходи 37 44 62 49
Провизије 437 640 465 530
Пренос добити — 15 9 1
Збир прихода 647 1.296 1.148 1.239
Дивиденда 24% 34% 29%  ' 27%

Пораст волумена банчиних послова најбоље показује
збир биланса: од 3.75 милиова у 1926. години он je порастао 
на 11.85 милиона крајем 1930.. године, дакле за четири го- 
дине на преко 7 милиона динара односно 230%. Главница je 
свих десет година непромењена, али пошто су се резерве 
у издашиој мери дотирале, оне су последњих година пора- 
сле. на 530 хиљада, тако да укупна сопствена сретства кра- 
јем 1930. године износе '1.53 милиона динара. Улози су у 
врло рапидном порасту, нарочито последњих, година. Крајем
1926. године, након првих пет година рада улози су изно- 
сили 1.46 милиона динара. У 1929. години. улози су дупли- 
рани a крајем 1930. године они износе 5.7 милиона a према
1926. годин порасли су за 300%. To je у овим тешким при- 
вредним приликама в.рло ловољан знак. Разни повериоци no 
текућим. рачунима били су највећи у 1.926. години, са 370, 
хиљада динарк; због пораста улога они су смањени, a кра-.

јем 1930. годнне износе још .свега 18' хиљада динара, Реес- 
конт je rtojpacTao у 1929. години на 200 хил>ада динара на 
којој je висини остао и у 1930. години. Укупна страна срег- 
ства порасла су према 1926. години о-д 1.83 милиона на 5.7! 
милион динара, a банчин обртни капитал од 2.97 милиона на
7.24 милиона динара.

Актива биланса нам показује поделу ових сретставд. 
Најважнија позиција активе je есконт меница; то je код Би- 
тољске банке скоро искључив нач.ин давања кредита, Крајем 
1930, године порасли су менични кредити на 6.27 милиона 
динара, односно за преко 100% према 1926. години. Кредити 
n o  текућим рачунима су повећани у 1930. години од 208 
хиљада на 802 хиљаде. Зајмови на залоге (на државне хар- 
тије од вредности) износили су 1.926. године 60 хил>ада ди- 
нара; у наредним годинама снижени су на 39 хил?аду ко- 
лкко износе и крајем 1930. године. To за Битољску банку 
ни је , интересантан посао. Банка има. релативно врлр мало 
хартија од вредности, које су исказане крајем 1930. године 
сд 218 хиљада a претстављају вредност резервног фонда..

Рачун губитка и добитка je занимљив. Последица рба-* 
paiba каматне стопе осетно 'се примећује. Волумен иослова 
‘31 атно je порастао према ранијим годинама, али то код ка- 
мата није случај. Оне су додуше порасле, али не у оној мерц 
као што je то раније био случај. Управни трошкови и плате 
стално се повећавају — што je потпуно природно ; према 
обиму послова они ćy релативно увек још врло малени. Чи- 
ста добит била je највећа у 1927. години, са 564.8 хиљада 
динара; затим сваке године опада, као последица спуштања 
к?матне стопе и повећаних управних трошкова и плата, : И 
порези претстављају један приличан расход; последње три 
гпдине крећу око 180 хиљада динара. Добит од 564 хиљада 
динара претстављала je свакако рекорд своје врсте^ јер до- 
стиже 56% од главнице. Добит у 1930. години износи 392 
хиљаде динара или 39% од главнице. Подељена je на, сле- 
дсћи начин: 10% дотирано je резервном фонду (39 хиљада 
динара, 66.7 хиљада дато je управном и надзорном одбору 
к чиновницима на име тантијеме, 12 хиљада дотирано je пен- 
зионом фонду, 270 хиљада износи 27% дивиденда a 4.8 хи- 
љаде пренето je на нови рачун.

У управи се налазе следећа г. г.: претседник јован 
К. Чапановић, Драг. М. Рашковић, Стеван T5 e p a K a p o iB H h , Д,р,. 
Сотир Атанацковић и Петар Герасимовић; у Надзорном од- ' 
бору су г. г..: Риста "Бермило, Ђорђе Николаиди и Петар 
Ивановић.

JAOODINSKA ŠTEDIONICA A. D. — JAGODINA

jagodinska štedionica je jedna od naših najstarijih pro
vincijskih banaka, — kako je osnovana još 1885. godine, to je.u 
1930. godini slavila redak jubilej 45-godišnjeg uspešnog po
slovanja. Ranije je glavnica iznosila' 120 hiljada dinara a 1908, 
godine povišena je na 240 hiljada; ako uzmemo u obzir samo 
valutarne promene, onda je njezina današnja glavnica za preko
2 i po puta manja od glavnice pre 23 godine. U poslednjim go
dinama glavnica je još dva puta povišena: u 1921 godini na 
600 hiljada a u narednoj godini na 1 milion dinara, koliko i 
danas iznosi.

Četrdesetpetogodišnji bankarski rad u jednom te istom 
provincijskom okrugu donosi skupocena iskustva i neverovatno 
dobro poznavanje privrednih prilika onoga kraja. Tu opšte više 
ne može postojati komitenat, a da uprava bančina ne poznaje 
njega i njegove imovinske prilike' za pune dve generacije una
trag. Ovako stečena tradicija je merodavna i za poslovnu po
litiku bančine uprave.

Naredna tablica nam pokazuje kako su se kretali bančini ' 
.poslovi u toku poslednje tri godine. , Dobijamo sliku, koja je 
tipična i koja obeležava zdravu strukturu naših malih provin
cijskih novčanih zavoda.
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, Računi izravnanja. 
Aktiva :г 1928. 1929. 1930.

Blagajna 821 294 192
Menice 2.791 2.876 2.854
Zajmovi na hartije od vrednosti 77 26 28
Tekući, računi 2.006 2.245 2.887
Hartije od, vrednosti 1.496 1.791 1.952
V rednost rezervnog fonda 260 277 336
Nepokretna imanja 145 378 378
Razna aktiva 92 98 99
Kaucije, ostave i naplate 1.887 3.017 3.002

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 351 381 439
Ulozi 5.973 6.119 6.525
Drž. hipotekama banka 234 314 308
Tekući računi — — 224
Nepod. dividenda 2 2 9
Razna pasiva 29 26 125
Tantijema — 24 16
Dividenda 100 120 80
Zbir bilanse 9.577 11.004 11.730

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 678 605 573
Porezi 43 28 35
Plate i troškovi 233 226 278
Čista dobit 136 163 107

Prihodi
od hartija od vrednosti 69 76 93
Kamate 982 909 819
Pletarsko korparska fabrika — — 38
Provizije 11 8 11
Kirije 27 29 32
Zbir prihoda ili zashoda 1.090 1.023 994
Dividenda - 10% 12%. 8%

Zbir bilanse je u stalnom povećanju; prema 1928. godini 
porastao je za preko 2.2 miliona na 11.73 miliona dinara. Glav
nica je poslednjih godina ostala nepromenjena, ali se poveća
vaju bančini fondovi, koji krajem 1930. godine dostižu 44% od 
glavnice odnosno 439.7 hiljada dinara. Prema 1928. godini po
rasli su za 90 hiljada dinara. Banka ima tri fonda: stalni rezer
vni, fond za otpise i fond za kursnu razliku vrednosti rez. fon
dova. Glavni izvor bančinih sretstava su ulozi na štednju; i kod 
njih se primećuje postepen i stalan porast. Krajem 1930. godine 
iznose 6.53 miliona prema 5.97 u 1928. godini i 6.12 miliona 
dinara u 1929. godini. Poverioci po tekućim računima iskazani 
su tek u 1930. godini sa svega 224 hiljade dinara. Ostala strana 
sretstva bančina pretstavljaju hipotekarni dug kod Državne hi
potekarne banke u Beogradu od 308 hiljada dinara. Ukupna 
sretstva Jagodinske štedionice iznosila su krajem 1930. godine 
sa 8.5 miliona dinara.

Njihov plasman je sledeći: skoro jednaki iznosi plasirani 
su krajem 1930. godine na kredit po tekućim računima i na me
nice naime po 2.8 miliona dinara. Menični krediti su poslednje 
tri godine ostali potpuno stacionarni, dok se krediti po teku
ćim računima povećavaju paralelno prilivom stranih sredstava. 
Od kredita po tekućim računima otpada 401 hiljada dinara na 
obrtni kapital, koji. je Jagodinska štedionica dala Pletarsko-

korparskoj fabrici, koja je svojina bančina. Sem normalnog uka- 
maćenja i kirije, banka je od ove fabrike., im a la 'i  č ista  dobit 
od 39 hiljada dinara —  koliko iskazuje u računu gubitka i do
bitka. Ali ima Jagodinska štedionica još i drugo industrijsko 
učešće. Pozicija, hartija od', vrednosti, koja je prema 1928. go
dini od 1.5 miliona porasla u 1930. godini na 1.95 miiliona sa
stavljena je od dveju pozicija: prvo od 4004 komada 2г^ %  ob
veznica Ratne štete a drugo od 1575 komada akcija Pivare Miti. 
Kosovljanina a. d, u Jagodini, koja je vrlo lukrativna i koja pri
pada industrijskom konsernu Praške kreditne banke, filijal u 
Beogradu.

Sve ove akcije proknjižene su sa 1.95 miliona dinara što 
dokazuje, da je njihova vrednost procenjena sa velikom rigo- 
roznošću. Vrednost rezervnih fondova koja je plasirana u dr- 
žavnim hartijama od vrednosti iskazana je s a  336 hiljada, tako 
da je ukupan bančin portfelj efekata bilansiran sa 2.3 miliona 
dinara. Bančini su efekti dakle za 230% veći. od same glavnice. - 
Ovakav odnos stvara pitanje da li možda ne bi bilo oportuno 
pristupiti povišenju glavnice, pošto je već i jedan, izvesan deo 
tuđih sretstava plasiran u efekte. Van svake je sumnje, da je 
ovaj plasman vrlo likvidan — ali uprkos tome smatramo, da bi 
povišenje glavnice za banku bilo interesantno već i u pogledu 
na uloge na štednju. Međutim prilike za to baš nisu povoljne i 
trebaće čekati bolja vremena.

Bančino nepokretno imanje je poslednje dve godine bi-, 
lansirano sa 378 hiljada; od toga otpada 175 hiljada na vred
nost štedioničnog doma, na magacin, stan i garažu, a 203 hi
ljade dinara na vrednost Pletarsko-korparske. fabrike. Smatramo 
da se u ovim pozicijama nalaze znatne tihe rezerve. Lombardni 
zajmovi su prema 1928. godini, kad su iznosili 77 hiljada dinara, 
u poslednjim dvema godinama smanjeni na 26 odnosno 28 hi
ljada dinara.

Račun gubitka i dobitka mogli bi smo označiti kao priv
redni barometar, tipičan za prilike u poslednjim godinama. 
Uprkos povećanog volumena poslova bruto dobit svake godine  ̂
je manja. To je pre svega posledica obaranje kamatne stope. 
Zbog toga je kam ata u opadanju; tako pasivna kao i aktivna, 
i ako su ulozi kao i krediti u porastu. Pasivna kam ata je sma
njena za 100 hiljada na. 573 hiljade prema 1928. godini a aktiv
na još jače, od 982 hiljade u 1928. godini na 819 hiljada kra
jem 1930. godine.

Rashodi po porezima su u 1930. godini prema 1929. go
dini nešto porasli, ali su ipak još manji no u 1928. godini. Plate 
i troškovi su takođe u porastu, za 50 hiljada na 278 hiljada di
nara. Kod prihoda podbacili su, kao što rekosmo, u 1930. go
dini oni od kamata, dok su svi ostali u porastu. Veći su pri
hodi od hartija od vrednosti, od korparske fabrike, provizija i ki- 
rija. Pošto iznose prihodi 994 hiljade dinara a rashodi Svega 
887 hiljada dinara ostaje pe,r saldo čista dobit od 107 hiljada 
dinara. U 1929. godini ona je iznosila 163 hiljade.

Podeljena je na sledeći način: 10% dotirano je rezer
vnom fondu (10.693 dinara) 10% dato je odborima kao tan
tijema, 5% upravniku i činovnicima (5.346 dinara) fondu za otpis 
dotirano je 201 dinar a na ime dividende isplaćeno je 80 hiljada 
dinara odnosno 8% na 5000 akcija od 200 dinara nominale, od
nosno 16 dinara po akciji. U 1928. godini plaćena je 10% divi
denda a u 1929. godini 12%.

Smanjenje dividende u 1930. godini jedan je vrlo pra
vilan potez uprave, pošto je u saglasnosti sa opštim privrednim 
prilikama.

U upravi Jagodinske štedionice nalaze se sledeća gospo
da: Marko Đ. Đorđević, Dušan N. Janković, Momčilo M. Mar- 
ković, Dr. Andrà Živković i Marko M. Marković; u nadzornom 
odboru su gospoda: Jov. Kincel, Dim. M. Dimitrijević i Mil. D. 
Bratić. Upravnik banke g. Marko Đ. Đorđević.

Читајхе наше анализе биланса



Јагодинска штедионида a. д. - Јагодина
" f

Рачун изравнања на дан 31, децембра 1930. год.
Актива Пасива

Динара Диввр«
Благајна 191.713.79 Главница 1,000.000,—

Мениде 2,853.669.— Резервни фондови 439.736.35

Зајмови залога 28.225.— Улози 6,525.248.35

Текући рачуни 2,887.656.71 Држ. Хипот. банка — Београд 307.927.90

Хартије од вредности 1,952.440.70 Текући рачуни 224.260.—

Вредности резервних фондова 336.043.35 Неподигнута дивиденда 9.272.—

Непокретно имање 378.650.15 Разна пасива 125.375.65

Разна актива 99.461.73 Пошиљаоци наплата 16.634.80

Кауције и оставе 2,985.761.— Остављачи кауција и остава 2,985.761.—

Наплате 16.634.80 Тантијема 16.040.18

Дивиденда за 1930. год. 80.000.—

Укупно 11,730.256.23 Укупно 11,730.256.23

Рачун губитка ш добитка на дан 31« децембра 1930. год.

Губитак Добнтак

Динара Дижара
Камате 573.570.53 Приход хартија од вредности 92.875.—

Трошкови 313.479.43 Камате 819.365.19

Зарада дин. 106.934.67 Плетарско-корпарска фабрика 38.602.37

од које припада no чл. 61 др, прав : Провизија 11.217.07

10% резервном фонду 10.693.46 Станарина 31.925,—

10% тантпјеме одборима 10.693.45

5% управнику n чиновницима 5.346.73

Фонду за отпис, претек преко дивиденде 201.03

Дивиденда за 1930. год. 80.000.—

Укупно 993.984.63 Укупно 993.984.63

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Ј Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај
Загребачка творница кожа д. д. — Загреб ■
Народна шумс&а- индустрија д. д« — Загреб 
„Croatia” tvornica portland cementa a. d. — Zagreb 
Херцегновска банка y Херцегновом 
Prokupačka banka, Prokuplje

ЗАГРЕБАЧКА ТВОРНИЦА КОЖА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Начин састава биланса Загребачке творнице кожа no« 
схедње три године сваки je пут сасвим други. У билансу за
1928 годину дужници и повериоци нису исказани сваки за- 
себно него je у биланс унесен само њихов еалдо. Тиме je 
м ш го трпела прегледност биланце. За просуђивање биланце 
једног подузећа апсолутно je потребно да се тачно зна ко- 
дико износе његове обавезе a колико његова потраживања. 
Ту не може бити говора о једноставној компензацији. Јер 
док се обавезе —- уколико се подузеће сматра солидним, 
морају узети са 100%, велико je питање да ли се и потражи- 
вања могу рачунати са 100%.

У биланци за 1929 годину дужници и повериоци понob
uo су засебно исказани пак je тиме удовољено једномодмај- 
примитивнијих захтева публицитета биланца акционарских 
друштава. У тој години су инвестиције, које су се до сада 
исказивале у три засебне позицији : зграде, стројеви и на- 
мештај, изказане у јед«ом збирном износу. Ове године 
уг рава се у том погледу враћа опет на стари начин биланси- 
рања, то јест да се посебно искажу некретнине, стројеви и 
намештај. Према томе биланца je за 1930 годину састављена 
исто онако као и биланс за период до 1927 године. A то je до- 
бро јер je стари начин билансирања давао бољи преглед 
него начин из 1928 и 1929 године.

Пословање Загребачке творнице кожа било je и npo- 
шле године ванредно повољно иако општа привредна депре- 
евја захвата постепено и ову индустрију. To се види и no 
изказаном чистом добитку. Он je за четврт милиона већи 
од чистог добитка из 1927 године. Ha подвостручену чисту 
добит могуће je no томе дати једнаку дивиденду која je да~ 
бана npe неколико година.

Како je познато, са Затребачком творницом кожа je 
уско спојена и Загребачка твориица ципела. He само no томе 
што joj Творница кожа лиферује полуфабрикате него ју она 
у главноме и финансира. Загребачка творница ципела нала- 
зи се у знатном проширењу своје делатности лак то сили и 
Загребачку творницу кожа на интензивнији рад. Нарочито на 
финансијском пољу. За Загребачку творницу ципела, која се 
лако може развити у наше највеће подузеће те струке, од 
иресудне je важности, да има тако јаки ослон као што je 
Зггребачка творница кожа.

Биланси за 4 последње године овако изгледају :

1927 r. 1928 г. 1S29 г. 1930 r.

Актива. у хиљадама динара
Зграде 3.867 3.867 — 3.867
Стррјеви 7.031 7.031 — 7.414
Намештај , 997 997 - ' 997

Инвестиције ;
Роба 
Рфектп 
Благајна 
Дужниди 

Пасива. ■
Главница
Резерве
!’езерва валоризације
Фонд амортизације 
Повериоци

— — 12.279 —
15.121 17.436 16.820 19.492

807 .491 991 1.491
115 557 396 418

16.031 — 19.439 19.082

10.000 10.000 20.000 20.000
1.929 2.179 2.479 2.719
3.516 3.516 3.516 3.516-

996 1.884 2.730 3.765
23.826 — 18.668 20.379

— 23.826 -— —
2.000 — — —
1.450’ 1.680 2.303 2.535

44.022 30.431 49.977 53.293

Акцепти 
Добитак 
Укупна биланца

Код инвестиција види се да су од 1928 на 1930 годину 
порасли само стројеви за неких 400 хиљада динара. Залихе 
робе порасле су готово за 3 милиона динара што одговара 
општем погоршању прилика. Дужници не показују пораста. 
Кгко су се прилике плаћања погоршале a дужници упркос 
томе нису п ораои , то доказује да се веома ригорозно води 
рачуна о  кредиткрању робе. Боље и правилније je мање про- 
дати него да се има главобоље и тешкоће око утеривања по- 
траживања.

Ефекти су 1929 године порасли за равно пола милиоиа 
а прошле године опет за пола милиона. Укупно за један ми- 
лион динара. Taj пораст ефеката не односи се можда на на- 
бавке акције једног подузећа већ на акције Привилегоеане 
аграрне банке које je упксала Загребачка творница кожа 

!односио њ езш  шеф г. Ж ига Штерн.
Инвестиције су билансиране са нешто преко 12 ми- 

лиона динара. Фонд амортизације износи 3.8 Ашлиона. По 
томе права je билансна вредност инвестиција тек нешто пре- 
ко 8 милиона. Дионичка главница износи 20 милиона a разне 
резерве преко 6 милиона. По томе властита су сретства три 
пута већа од инвестиција. Знатан део обртног капитала има 
подузеће само. Повериоци нзносе 20 милиона. Мање него 
сопетвена сретства што опет показује један врло здрав од- 
нос. Дужници износе 19милиона. Према томе износе поверио- 
ци толико као и дужници. Властитим сретст.вима дакле не 
само да су подигнуте све инвестиције него се и сав процес 
фабрикације њима обавља. Подузеће треба онолкко кредита 
колико ra  и даје својим муштеријама.

Укупна je биланца порасла за 3.5 милиоиа динара што 
ј'_ у вези са повећаном залихом робе дотично са повећаним 

[стањем швериоца. Укупна добит порасла je за скоро четврт
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лшлиона динара. Загребачка творшгда кожа толико je финаи- 
сијски снажна и јака да ни веће логоршање привредних при- 
дика неће моћи много да утиче. на њеаино пословање и про- 
сперитет.

У управи Загребачке творнице кожа налазе се следећа
г.г.: лретседник и генерални директор Ж ига Штерн, Ото 
Штерн, Роберт Дојч, Игнац Штерн, С. Д. Александар и. 
Едвард Пристер.

НАРОДНА ШУМСКА ИНДУСТРИЈА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Концем 1929 године je Народна шумска индустрија> 
тшшто je већ била извршена фузија ča Домовинском инду- 
стријом дрва, ушла у консерн „Офе”. Ова мађарско-швај- 
царска холдинг-компаниа има у југославији врло разгранату 
интересну сферу. У Загребу поред Народне шумске инду- 
стрије у њеној су интересној сфери „Дом” д. д. и „Славија”
д. д. У Сарајеву je заинтересовака непосредно a и преко бан- 
ке „Гајрет” и код „Варде” једног од највећих индустријских 
лодузећа Босне,

Консерну „Офе” у најновије доба не иде баш најпо- 
;всљније. A мало које подузеће за прераду дрвета може се 
лохвалити повољним развитком. Изгледа да je „Офа” пре- 
трпела знатне губитке у Румунији. Румунска индустрија др- 
вета налази се у кризи која je далеко тежа него наша. Тамо 
иду губитци неких подузећа у милијарде леја. Случај „Фа~ 
гинеа” изгледа да je потресао чак и „Банку комерциале 
италиана” . Од читавог концерна „Офе” изгледа да су најздра- 
Јзији ангажмани у Југославији. Чак се сматра да je то 
искључиво здрави ангажман овог великог концерна које je 
некад имао амбицију, да у своје руке концентрира пре- 
тежни део шумске индустрије централне Европе. Тешка кри- 
за. инду-стрије дрвета изгледа да je нарочито погодила она 
иодузећа која су била у великој експанзији и која су знат- 

износе инвестирала у шуме, жељезнице и сличне ствара 
жоји će код неповољне коњунктуре не даду лако реали- 
зирати. Настојања око склапања картелних уговора између 
водећих шумеких подузећа централне Европе са циљем ре- 
гулирања цена и продукције нису дала позитивне резултате. 
Извесна утаначења додуше постоје, али о једном картелу 
у правом смислу речи, као што их налазимо код индустрије 
железа и неких других бранша, овде наравно нема ни гово- 
ра. Потешкоће су у томе што je сувише продуцената и што 
су прилике код појединих подузећа веома разноврсне. На- 
рочито ако упоредимо подузећа наше државе са оиима у ма 
sccjoj другој држави.

Народна шумска д. д. je једно од наших ретких шум- 
■ских подузећа које je за прошлу годину било у стању да иска- 
же одговарајућу добит. Пословна година завршена je 30 сеп- 
тембра. A до знатног погоршања прилика шумске индустрије 
дашло je тек у последњем кварталу прошле године.

Биланси за прошле 4 године пружају следећу слику:

.Актива. , . 
Готовина 
Ефекти 
Шуме
'Пилане, непокретн.
Дужници
Зграде

Пасива.

Главница
Резерве
Фонд амортизације 
Повериоци

1927 Г.

145
125

16.296
10.142

9.383

1928 г. 1929 г. 193§ г. 
у хил>адама динара

139
327

18.526
10.922

7.178

262
806

16.925
11.403
19.965
4.303

277
332

23.934
12.086
15403

12.000 12.000
218 220

! 1107
20:994 23.291

14.500 14,500;
399 . 600

2;285 3.175
35.596 32.926

Акцепти 9.318 — — —
Добитак 42 316 576 525
Укупна биланца 36.723 37.087 53.684 52.050

Код шума бележимо знатан пораст од 7 милиона. ЛЦ, 
да изгледи нису иајповољнији, приступило се набавци новш  
шума. И инвестиције у пилане, непокретности, индустријске 
железнице и слично показују пораст. Додуше само од нешто 
око 700 хиљада динара. Томе на супрот „дужници” еу опат 
ли за 4.5 милиона динара, што баш није било у складу са 
развитком коњунктуре. Пласирање робе било je све то теж.е 
и морали су се одобравати дужи рокови плаћања. Можда 
су поједина потраживања. и прешла pa матицу консерна од- 
носно на друте чланове консерна у Југославији или на 
страни.

У билансу не налазимо више позиције „зграда”, која je 
бнла билансирана 1929. год. са 4 милиона 303 хиљада динара. 
Ту позицију налазимо само у биланси за 1929. To je била 
зграда подигнута од Домовин. индустрије и кад je 1929 год. 
извршена фузија с а , Народ. шумском појављује се ова пози- 
ција у биланцу. Међутим та. je зграда прошле године продата 
a канцедарије Народне шумске индустрије смеш тене.су у 
просторије остадих подузећа Офиног консерна, наиме у кан-, 
целарије „Славије” и „Дома”. -

Инвестиције у ужем смислу речи изказане су са 12 ми- 
лиона динара пак су no томе потпуно покривене властитим 
сретствима. Поготову ако имамо у виду да je од инвестиција 
већ отписано 3 милиона динара. Шуме не можемо сматрати 
за инвестиције будући да се оне амортизирају прерадом и, 
код нормалног пословања непрестанО долази до набавке но- 
В Ј>х. У већини случајева не ради се о куповини некретнина, 
то јест. самих .шума, већ се куповином стиче право ’ia 
експлоатацију односних шума.

Повериоци похазују опадање за 2.5 милиона што je с, 
обзиром на пост.ојеће прилике повољна појава.

Фонду амортизације дозначено je скоро милион ди- 
нара. Добро je што je упркое кризе т.ако знатан износ инве- 
стиција отписан. Опште посматрано, врло je вероватно, да 
ове године амортизације неће бити тако ' знатне као про- 
шлих година. Штедиће се на свему na и на амортизацијама.

Чисти добитак прелази пола милиона дина:ра као и 
прошле године. Код рачуна добитака и губитак ситуадија je 
оваква :

Рубитак.
1927 г. 1928 г. 1929 г. 193® г.

у хиљадама динара
Порези и камате 4.066 3.823 6.620 3.201
Отписи 733 1.107 1.178 889
Добитак 42 316 576 525

Добитак, ■
Бруто добитак 4.842 5.247 7.975 4.617

Бруто добит je прошле године знатно заостала за до- 
битком из 1929 године. Криза се већ oceha. Ако je исказан 
готово исти чисти добитак има се то приписати чин.еници, 
да je режија преполовљена. Прелазом у просторије „Слави- 
ј.а-Дом” извршила ее je и знатна редукција чиновништва. ‘A 
и издаци на каматама били су мањи; прво раДи смањења по- 
вериоца a друго ради швољнијег каматњака који се про- 
шле године морао получити.

Даљи развитак „Народне шумске” односно њен про- 
сперитет зависи од општег развитка индустрије дрвета Ју- 
гославије. За сада изгледи нису баш најповољнији.

У управи Народне шумске индустрији налазе се сле- 
дећа г.г.: Владимир Арко, Бела Милић, Пера Стокановић 
Хајдан Чекро, Д-р Николаус Харлму, Марцел Лебл, Лудвиг 
Соненфелд, Миливој Васић, Д-р Заим Ш арац и Александар: 
Јакрб.

i



„CROATIA” TVORNICA PORTLAND CEMENTA A. D. — 
ZAGREB - ^

I prošle godine se „Croatia” tvornica pórtland cementa 
povoljno razvijala, Čitava građevna industrija zapadnih delova 
naše države može biti zadovoljna sa poslovanjem u prošlim go
dinama. Naročito poslednje dve i tri godine. Građevna delat- 
aost bila je veoma intenzivna. Mnogo intenzivnija nego u ma 
kojoj od posleratnih godina. A kakve posledice je intenzivna 
građevna delatnost imala na građevnu industriju najbolje nam 
pokazuje činjenica da je u Zagrebu danas cigla skuplja nego 
što  je bila pre 2 do 3 godine, dok je u drugim krajevima mnogo 
jeftinija. Sve dok je tražnja jača od ponude, a često se dešava, 
da pojedina poduzeća teško udovoljavaju svim porudžbinama, 
ne postoji potreba za sniženjem cena. A kako je za pojedine 
artikle visina pödvoza važna u pogledu cene franko mesta gra
đevine, to su tvornice na veća odstojanja teško u stanju da 
obaraju cene.

U najnoyije vreme sve se više gradi u betonu, što je vrlo 
povoljno za fabrike cementa. Dok su se ranije u betonu izrađi
vali u glavnome samo temelji, danas se kod velikih zgrada čitav 
skelet zgrade diže u betonu a tek kasnije popunjava tankim zi
dovima iz cigle ili heraklita. Prema tome konsum cementa raste 
ne samo radi jače građevne delatnosti već i zbog njegove nešto 
veće upotrebe. Naročito kod industrijskih građevina preovla- 
dava sve to više beton. A i javne zgrade koje su podignute po
sleđnjih godina izgrađene su dobrim delom iz betona.

U Savskoj banovini postoji samo jedna tvornica cementa, 
naime „Croatia” u Podsusedu. Prema tome ova tvornica ima 
jedan vanredno povoljan položaj u pogledu mogućnosti plasi
ranja svoje produkcije. Naročito ako imamo u vidu da je gra
đevna delatnost baš u tim krajevima vrlo jaka. Međutim su 
posleđnjih godina počele dalmatinske fabrike cementa da po- 
svećivaju sve veću pažnju unutrašnjem tržištu. Dok su ranije 
radile gotovo isključivo za izvoz, pojavljuju se posleđnjih go
dina ne samo u Zagrebu i Ljubljani nego i u Beogradu, iako 
iznosi udaljenost Split—Beograd oko 900 kilometara železničke 
pruge, ukoliko neki transporti ne idu do Metkovića po moru a 
onda uzanim kolosekom preko Sarajeva i Uzica za Beograd 
odnosno Srbiju. Naročito dve poslednje godine, od kad je naš iz
voz cementa u opadanju, dalmatinske tvornice pokušavaju da 
što više svoje produkcije plasiraju п unutrašnjosti. Tu u prvom 
redu zadiru u interesnu sferu tvornice „Croatia”. Izgledalo je 
da će doći do oštre borbe koja bi mogla imati za posledicu 
znatnije sniženje cene cementa, što bi opet loše delovalo na 
rentabilitet pojedinih poduzeća. Međutim tako daleko se nije 
išlo. Između vodećih tvornica čitave države došlo je do spora
zuma u pogledu unutrašnjeg tržišta. Prema tome konkurencija 
je donekle ublažena i prosperitet biće osiguran iako su cene 
popustile.

Po sebi se razume da to u velikoj meri zavisi i od inten
ziteta građevne delatnosti.

Bilansi „Croatie” za poslednje 4 godine ovako izgledaju:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 146 177 143 141
Efekti 197 120 144 167
Fabrika i nepokretnosti 13.874 14.986 15.559 15.559
Zaliha robe i materijala 1.076 977 1.702 1.343
Inventar 313 243 234 169
Dužnici 4.441 6.143 5.676 8.033

Pasiva .
Glavnica 7.000 7.000 7.000 7.000
Rezerva 797 902 1.001 1.100
Rezerva valorizacije 1.750 1.750 ; 1.750 1.750
Rezerva amortizacije 5.588 6.274 7.044 7.799
Rezerva za obnovu 250 .250 250 250
Poverioci 2.925 4.121 4.422 5.416
Razno 492 709 830 849
Dobitak 1.313 1.550 1.203 1.221

investicije sü ostäle na istoj visini. Ako od iskazane vrèd- 
nosti investicija u visini od 15.6 miliona dinara odbijemo amor
tizaciju u iznosu od 7.8 miliona dinara, ostaje bilansna vrednost 
investicija sa  7.8 miliona dinara. Glavnica i rezerva kao i re
zerva valorizacije koja je formirana po propisima zakona iz 

i 1926. godine pretstavljaju iznos od 9 miliona dinara. Po tome 
sve su investicije pokrivene vlastitim sretstvima.

Zaliha robe iskazana je manjim iznosom nego prošle go
dine. To pokazuje da je sva izrađena roba odmah plasirana. 
Dužnici su porasli za skoro 2 i po miliona dinara. To je u vez* 
prvo sa intenzivnim poslovanjem, a drugo sa  pogoršanjem pri
vrednih prilika, što se mora odraziti i na visini pozicije- 
„dužnici”.

Poverioci su porasli za milion dinara, što je u vezi sa 
porastom dužnika. Za amortizaciju upotrebljeno je prošle go
dine tri četvrtine miliona dinara, ma da su investicije već polo
vinom amortizirane; one pretstavljaju veću vrednost od u bi
lansu iskazane, a time tvore izvesne tihe rezerve fabrike.

Polučeni dobitak nešto je veći nego prošle godine.
Račun dobitka i gubitka za poslednje 4 godine ovako 

izgleda:
Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Upravni troškovi 1.510 2.377 2.537 2.664
Porezi 1.248 1.019 1.032 1.321
Amortizacija 415 635 638 679
Dubiozi 219 212 13 72

Prihodi
Proizvodnja 4.380 5.486 4.907 5.349
Kamati 103 146 273 342
Prihodi od kuća i zemlje 211 162 178 281

Prihodi od proizvodnje bili su prošle godine znatno veći 
nego pretprošle. Ali su i upravni troškovi porasli. Naročito po
rezi i to odmah za 300 hiljada dinara. Da nije bilo toga izdatka 
u ime poreza, neto bi prihod bio ravan prihodu najpovoljnije 
godine.

„Croatiu” d. d. za Portland Cement u Zagrebu treba: 
ubrojiti u konsern Beočinske fabrike cementa.

ХЕРЦЕГНОВСКА БАНКА У ХЕРЦЕГНОВОМ.
Херцегновска банка у Херцегновом основана je пре 

десет година, наиме 1921. године са главницом од 600 хиља- 
да динара. Beh наредне године она je повишена на 1.2 мили- 
она динара подељено на 12 хиљада акција од no 100 динара. 
Толико износи и данас.

Kao код врло великог броја мањих банака Далмације 
и Босне-Херцеговине je и овде поникла иницијатива за осни- 
вање Херцегновске банке од стране управе Српске банке у 
Загребу. To има за последицу, да су сви ти мали новчани за- 
води и ако самостални и локалног деловања ипак ванредно 
добро фундирани и снажни — пошто им je осигураи из- 
вгстан ослон на један од највећих домаћих новчаних завода. 
Херцегновска банка подржава уске послове и пријатељске 
везе и са Бокешком банком у Боци Которској a преко ње и 
са Црногорском банком на Цетињу, са Српском централном 
привредном банком у Сарајеву и са Српском банком, фи- 
лијал у Дубровнику.

Просперитет Херцегновске банке je уско повезан са 
општим привредним стањем сељака њезиног краја. Због тога 
су интересантни извештаји управног одбора у којима ce ре- 
довно доноси оцена стања пољопривреде. Тако на пример 
читамо у извештају за 1929. годину, да je економско стање 
у 1928. години због суше и неродице било врло теппсо. У
1929. години прилике су измењене: летина je била прилична, 
све je било боље и задовољавајуКе, a нарочито род масдине,1 
које je за  тамошњег сел>ака жиротно питање. И ако je цена ; 
уљу, услед општег доброг рода знатно смањена, ипак 
ce констатује рсетно опорављење пољопривредника, Ме- 
ђутим, у 1930. годинв прилике су опет погоршане. Главни
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гфоизвод Херцегновог и околине, масдина, погпуно je подба- 
цила и управа подвлачи, да je оаа неродица адала одјека и 
на банчино пословање, Упркос тоМ еје резултат рада банчи- 
иог у 1930. години врло задовољив.

У следећој таблици упоредили смо све главне билансне 
позиције за последње четири године, које нам најбоље илу- 
•струју напредалс банчин и пораст њезиног дасловног волу- 
Mf-на. Добијамо сдедећу слику :

Рачун нзравнања.
1927 г. 1928 r. 1929 r. 1930 г •

Актива. у хиљадама динара
Г отовина 263 128 260 318
Потражив. код. нов. зав. 1.072 702 1.207
Хартије од вредности 626 705 721 617
Непокретн. после отписа 357 358 368 362
Текући рачуни 9.372 6.931 7.582 7.692
Л1енице — 2.603 3.409 3.704
Хипотекарни кредити 440 442 644 1.851
Зајмови на залоге 81 53 17 —
Инвентар после отписа 51 51 48 43
Рпзни дужници 109 265 — —*
Издате гаранције 223 60 147 —
Вредности рез. фонда — — 294 372;
Утужена потр1аживад>а — — 72 63
Оставе — — 7.097 7.998

Пасива. *

Главница 1.200 1.200 1.200 1.200
Резервни фонд 250 260 294 377
Улози иа кн»ижице 9.383 9.069 10.446 12.233
Улози no тек. рач. 204 1.743 1.667 1.922
Неисплаћена дивиденда 15 17 21 10
Преносне камате 65 88 131 112
Чиста добит 183 186 239 247
Збир биланса 11.522 12.669 21.363 24.293

Збир билансе je у последњим двема годинама дупли- 
ран према 1927. и 1928. години, што je последица промење- 
нсг билансирања : последње две године ушле су у биланс 
и оставе гаранције и т. д., што раније није био случај. Ако 
ове две позиције издвојимо из збира билансе, онда видимо, 
да je укупна цифра порасла од 11.5 милиона у 1927. години 
и 12.6 милиона у 1928, на 14.3 милиона у  1929. и на 16.4 
мидиона у 1930. години. To je врлр леп пораст који потиче 
углавноме од пораста туђих сретстава.

Главница износи последње године непромењено 1.2 ми- 
лиона динара. Резервни фонд сваке се године издашно до- 
iv p a ,  тако да je од 250 хиљада у 1927. години повећан кра- 
јем 1930. године на 377 хиљада динара односно од 20% 
на 30%.

Главни извор страних сретстава су улози на књижице 
и no текућим рачунима. Повериоци као и рееосонт нису ис- 
КЕзаии, што значи, да банка уопште нема дугова. Улози по- 
ткчу у знатној мери од исељеника, код којих ужива Херцег- 
новска банка велико поверење. Према 1927. години, кад су 
улози исказани са 9.4 милиона они су порасли до краја 
1630. године на 12.3 милиона односно за 3 милиона или је- 
дну четвртину, што je релативно врло много ако имамо у 
Ђиду познато сиромаштво становништва овога краја. Уло- 
зи  no текућим рачунима су порасли од 204 хиљада крајем 
IÖ27. године на 1.92 милиона крајем 1930. године —  тако да 
ш носе крајем 1930. године страна сретства 14.2 милиона 
динара — за 4.7 милиона више но у 1927. години, a укупан 
обртни капитал банчин достиже крајем 1930. године 16.2 ми- 
лиона динара према 11.3 милиона крајем 1927. године.

Ова су сретства пласирана на следећи начин : највише 
јс дато дужницима no текућим рачунима, наиме 7.7 милиона 
двнара ; од тога je 1930. године пласирано уз менично по- 
лриће 4.5 милиона, a  уз хипотекарно покриће 3.2 милиона 
динара. Менични кредити износе 3.7 милиона према 2.6 ми-

лиона у; 1928. >одини. У порасту су такођер хипотекарнц кре- 
дкти, од 440 хкљада у 1927. години на 1.85 милиона у 1930. 
години. Зајмови на аалоге — државних хартија од вредностн 
у 1930. години више нису исказани; у 1927. години износили 
су 81 хиљаду али се у наредним годинама постепено ликви- 
дкрају : у 1928. износе 53 хиљада a  1929. године свега још 
17 хил>ада динара. Тим кредитима треба додати још и- потра- 
живања код новчаних завода, која износе у 1930. години
1.2 килиона (према 1929. години порасли су за 50») хиљада 
динара). Хартије од вредности су у 1930. години мање но у
1929. години (за 103 хиљада динара) али су томе на супрот 
повећане хартије од вредности резервног фонда за 80 хиљада 
ua 372 хиљада, тако да износи укупан портфељ ефеката 
890 хиљада динара. Према томе укупан лукративан пласман 
износи у 1939. години 15.44 милиона према 10.63 милиоиа 
динара у 1927. години.

У погледу ликвидитета стање Херцегновске банке врло 
je повољно : готовина и потраживања код новчаџих завода, 
која су првокласна и која претстављају њезину интимну по- 
словну везу изноее укупно 1.52 милиона. Ако додамо томе 
јсш и портфељ ефеката, који се код банчиних пословних веза 
увек могу ломбардирати, онда износе одмах ликвидна срет- 
ства 2.5 милиона динара односно 20% од улога.

Непокретности ćy исказане после 2% отписа са 362 
хиљаде динара a инвентар после 10% отписа 43 хиљаде 
динара.

Рачун губитка и добитка изгледа овако :
Рачуни губитка и добитка.

Расходи. 1927. 1928. 
у хиљадама

1929.
динара

1930.

Камата — . 570 703 816
Т  рошкови 192 203 212 219
Порези 188 138 80 147
Отписи 45 24 25 12
Чиста добит 183 185 239 247

Приходи.
Камата 348 977 1.190 1.357
Кирија 11 13 13 19
Проеизије 251 132 56 57
Збир прихода и расхода 608 1.123 1.259 1.433
Дивиденда 12% 12%. 12% 12%

Бруто приходи сваке су године већи : о д 608 хиљада
у 1927. години, порасли су на 1.43 милиона у 1930. години.
Од тога су 1.36 милиона приходи од камата. Провизије су 
последњих година у опадању, због обарања коштања, кре- 
дита. ЈПоследње две године; износе непромењено 57 хиљада 
динара, a кирија 19 хиљада. Пасивна камата je такођер у 
порасту —  од 570 хиљада у 1928. години на 816 хиљада кра- 
јем 1930. године, што je природна последица знатног пораста 
улога. Трошкови износе 219,хиљада, a према прошлој години 
већи су за 7 хиљада; порези су у последњој години већи за 
67 хиљада, a износе 147 хиљада динара. Отписи су ове го- 
дине редуцирани на 12 хиљада динара, колико je отпиеано 
од непокретности и инвентара. Отписа сумњивих и пропалих 
потраживања нема. Укупни расходи у 1930. години износе
1.18 милиона динара; код укупних прихода од 1.43 милиона 
резултира чиста добит од 247 хиљада динара (за 8 хиљада 
више но прошле године и 62 хиљаде више но у 1928. години).

Подела чисте добити извршена je на еледећи начин : 
на име дивиденде je исплаћено 12% односно 144 хиљада, ре- 
зервном фонду дотирано je 62 хиљаде, управи je дато на име 
тантијеме 20 хил>ада динара, надзорном одбору 4 хиљаде, 
чиновницима као награда 12 хиљада a у добротворне циљеве 
јс дато 4.243 динара.

Од како банка постоји, дивиденда je остала непроме-: 
њена са 12% годишње.

У управном одбору се налазе следећа г.г.: претседник 
Лазар "Б. Доклестић, потпретседник Милош Л. Поповић, 
Baco. Ћурић, Душан Прн,ат, Јосип Кошио, Јово Бравачић, Д-д
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Филјш Лазаревић. Занто Сијерковић, Никола 3. Доклестић, 
Тјуро К. Станишић ; a у  иадзорном одбору : Шпиро Јанковић, '
Душан П. Погтовић, Лазар Ћоровић, Јашо Видовић, Јово Ђ. | 
Ву košuti. ' ■ " . ■

PROKUPAČKA BANKA, PROKUPLJE.
Prokupačka banka u Prokuplju osnovana je 1907. go

d ine , dakle pre 23 godine. Prvobitno, glavnica je iznosila 125 
hiljada dinara. Ako uzmemo u obzir samo valutarmi promenu, 
onda je kod Prokupačke banke glavnica bila pre 23 godine 
veća no što je danas. To je slučaj kod većine provincijskih ba
naka. Ova je banka osnovana u vrlo nezgodno vreme. Ona nije 
još ni pravo otpočela da radi, kad je izbila aneksiona kriza. 
Prilike još nisu bile sređene a  eto balkanski i svetski rat. Tek 
nekako 14 ao 15 godina posle osnivanja banke može nesme- j 
tano da se razvija. Posle svetskoga rata glavnica je povišena ! 
na jedan milion podeljeno na 20 hiljada akcija à 50 dinara.

Kao kod svih malih provincijskih banaka poslovi se raz
vijaju i kod Prokupačke banke u prvim godinama vrlo sporo. 
Tek nekako poslednje tri četiri godine zauzima njezin volumen 
poslova veći obim.

Glavne bilansne pozicije, koje smo uporedili u narednoj 
tablici, daju vrlo interesantnu sliku kretanja bančinih poslova:

Račun izravnanja.
Aktiva 192a 1929. 1930. ’

u hiljadama dinara
' Gotovina i potraž. kod banaka 1.397 1.292 2.316 !

Menice 4.375 4.067 3.807 !
Tekući računi 694 1.037 867 1
Hartije od vrednosti 15 32 48.(1
Nameštaj posle otpisa 20 18 10
Razna aktiva 41 37 24

: Ostave, kaucije, garantije i t. d. 797 1.457 1.175

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 162 182 203
Specijalni fond 31 38 47 *
Ulozi na štednju 5.280 4.964 5.459 i
Tekući račimi 4 4 46
Neisplaćena dividenda 4 2 4
Poreska uprava — 15 14
Prenosna kam ata — 100 109
Razna pasiva 19 8 15
Čista dobit 142 160 185
Zbir bilansa 7.339 7.941 8.256

Zbir bilansa iznosi krajem 1930. godine 8.26 miliona 
prema 7.3 miliona u 1928. godini. Glavnica i rezerve dostižu
1.25 miliona (od toga rezerve 25% glavnice). Bančin glavni 
izvor sretstava su svakako ulozi. Njihovo je kretanje bilo sle
deće :ykrajem 1928. godine iznosili su 5.28 miliona; u 1929. god. 
manji su za 320 hiljada dinara, a iznose svega 4.96 miliona; u 
1930. godini njihov je priliv ponovno veći, tako da dostižu 5.46 
miliona dinara. Pošto su ulozi po knjižicama i po tekućim ra
čunima iskazani zajedno, to  pretpostavljamo, da ulozi na šted
nju stalno rastu, ali da potiće smanjenje u 1929. godini od uloga 
po  tekućim; računima. Poverioci su u 1928. i 1929. godini iska
zani sa neznatnom cifrom od svega 4 hiljade dinara; tek u 1930. 
godini nešto su veći —  46 hiljada — što pokazuje da banka 
sem uloga uopšte nema poverioca. i

Ukupni obrtni kapital bančin (sopstvena i strana sretstva 
zajedno) iznose krajem 1930, godine 7 miliona, prem a 6.3 mi
liona u 1929. godini. ' 'УУ- *

Njtfiovu; podelu nam pokazuje bančina aktiva.
Odmah prva pozicija pada u odi; to je zbirna pozicija 1 

gotovine i potraživanja kod novčanih zavoda, koja je. 1928. go-
• dine iskazana sa 1.4 miliona, a 1930. godine sa 2.32 miliona di- j 
nara; to znači ' da je uprava Prokupačke banke vodila jednu

• vrlo obazrivu poslovnu politiku — i da je plasirala svoja raspo-'

ioživa sretstva kod svojih velikih poslovnih prijatelja umesto 
da je ulazila u riskantne kreditne operacije. Ovakva je politika 
poslovanja naročito u današnje vreme veoma pravilna i oču
vala je banku od propalih i zamrznutih potraživanja. Njezina 
odmah raspoloživa sretstva veća su za 230% od glavnice. Ova
kvo stanje je povoljno i  ц pogledu likviditeta: preko 40% od 
stranih sretstava je odmah raspoloživo!

Menični krediti su uprkos većeg priliva uloga u posled- 
njim godinama u stalnom opadanju. Krajem 1928. godini izno
sili su 4.37 miliona, a u 1930. godini 3.81 milion dinara. 1 to je 
dokaz bančine predostrožnosti. Krediti po tekućim računima 
podležu većim varijacijama. Od 694 hiljade u 1928. godini po
rasli su u 1929. godini na 1.04 miliona, ali su u poslednjoj go
dini ponovno smanjeni na 867 hiljada dinara. Bančine hartije 
od vrednosti su u porastu, iako skromnom —  iznose 50 hiljada 
dinara.

Račun gubitka i dobitka daje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 

Kamata
Porezi i prirezi 
Plate 
Otpisi 
Troškovi 
Dobit

Prihodi
Kamata menica 
Kamata tek. rač.
Provizije menica 
Provizije tek. rač.
Naplaćene otpisane menice 
Razni prihodi 
Zbir prihoda iti rashoda

Posledica obaranja kam atne stope je opadanje pasivne 
kamate, iako su ulozi veći no ranijih godina; analognu pojavu 
primećujemo i kod aktivne kamate. Ona je također u opadanju, 
zbog čega je u 1930. godini manja i bruto-dobit. To je također 
posledica velike kasene gotovine i znatnih potraživanja kod 
novčanih zavoda, koje poslednje daju manje prihode od kre
ditnih poslova — ali su u današnjim prilikama mnogo sigurniji. 
Rashodi na kamati su manji u 1930. godini, ali su veći porezi 
(koji iznose 10% od glavnice) ; također veće su plate i troš
kovi. Otpisi sumnjivih potraživanja, koji su u 1929. godini iz
nosili 160 hiljada dinara, smanjeni su krajem 1930. godine na 
67 hiljada dinara; pri tome treba dodati još i prihod od ranije 
otpisanih menica od 16 hiljada dinara. Zbog smanjenih otpisa 
povećana je i čista dobit, koja je krajem 1930. godine iskazana 
sa 185 hiljada prema 169 hiljada u 1929. godini i 142 hiljade u 
1928. godini.

Podeljena je na sledeći način: na ime dividende podeljeno 
je 12% odnosno 120 hiljada dinara, rezervnom fondu 18.5 hiljada, 
fondu za privredne ciljeve 9 hiljada, a upravi bančinoj, na ime 
tantijeme 37 hiljada dinara.

Prokupačka banka je poslednjih nekoliko godina plaćala 
sledeću dividendu: u 1926. godini 20%, u 1927. godini 15%; 
od ovog vremena dividenda je stabilizirana na 12%, koliko iz
nosi i u 1930. gpdini.

U upravi se nalaze sledeća g. g. : Milan O. Petković, 
pretsednik; Ljubomir J. Đokić, potpretsednik; Obren Jovanović, 
Janaćko S. Dinić, Tanasije Zdravković, uista Panajotović, Jo
van S. Bićanin, Milan M. Strahinić; u nadzornom odboru su 
g. g.: Stojan R. Jovanović, Svetozar R. Velić, Milan Stevanović, 
Slavko A. Marković; i  Borislav S. Stojanović.

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

635 494 474
105 78 103
174 ■ 195 238
— 159 42
30 24 42

142 169 185

1.086 489 585
— 105 88
— 449 382
— 27 18
— — 16
—■ 48 21

1.086 1.120 1.109



Херцегвовска; бажжа, д* д- у Херцегвовом
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актнва Пасива

Дмнара i • Динара
Готовина: Главница 1,200.000*—

y динарима 250.245 50 Резервни фонд 377.494*—
y страној монети 68.318*70 Улози на штедњу :
код новчаних завода 1,207.028*60 на уложне књижице 12,233.141*75

Хартије од вредности 616.708*50 no текућим рачунима 1,922,060*50
Вредност резервног фонда 372.556*— Повериоци наплата 115.585*17
Непокретности после отписа 362.663*96 Неисплаћена дивиденда 10.608*—
Дужници no текућиМ рачунима : Нвисплаћен ревтовни порез 25.833*64

v3 менично покриће 4,500.945*66 Преносне камате 112.353*20
уз хипотекарно покриће 3,191.642*50 Чиста добит у 1930. години 247.218*99

Меница у портфељу 3,704,590 — Полагачи кауција 75.000*—
Зајмови на хипотеке 1,850.912*50 Остављачи остава на чување 254.810 —
Инвентар после 10®/e отписа 43.548*42 Остављачи остава no тек. рач. 7,668,800*—
Утужена потраживања 63.529*10
Пореска управа 11.605*81 1

Каудије 75.000*—
Оставе на чување 254.810'—
Оставе no тек, и разним рачунима 1,668.800*—

i

Укупно 24,242.905-25 Укупно 24,242,905 25

Рачун губитка и добитка на дан 31. дец* 1930. год.
Расходи Приходн

Динара Динара

Камате no улозима на штедњу 722.125*98 Камате:
Камата no текућим рачунима 94.212*45 од хартија од вредности 53.855*50
Трошкови : од меница, тек. рачуна 1,303.191-25

чиновничке плате 159.110-— Најам 18.850*—
поштански, канцеларијски и др. 44.944-83 Провизвје и добит на страној валути 56.980*66

Осигурање чиновништва 15.514*45
Таксене марке: разне таксе 20.797-90
Порез 116.712*80
Отписи (2»/0 од непокр. и 10% од нам.) 12.240'01 ' i
Чиста добит у 1930. год. 247.21898

1

Укупно 1,432*877.41 Укупно 1,432.877*41 -

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

■%
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Загребачка творшнца кожа д. д. - Загреб
Рачун изравиааа на дан 31. децембра 1930. године

кж т т т  Пасива

! ■ Динара Динара
Зграде 3 ,867 .620- Дионичка главница 20,000.000*-

i Стројеви 7.414.515'— Причуве:
; Намјештај 997.530 97 редовита прнчува 1,000.000'—

Залиха робе 19,492.256- порезна причува 700.000 -
Благајна 418.742*32 причува за дубиозне 500.000 —
Поштанска штедионица 478.351-48 надокнадна причува 519 810-97
Вриједносни папири 1,491.471'— потпорна заклада .260.000*—
Возила 50.000'— заклада за умањење вриједности

■ Дужници 19,082.979'82 стројева и зграде 3,765.240 —
специјални фонд за покриће

штета од промјене вријед-
ности новца 3,516.409'—

Повериоци 20,379.60908
Прелазне ставке 57.062*—
Добитак :
пренос од год, 1929. 199.158*87

Ј :

г
у години 1930. 2,336.176*67

Укупно 53,293.466'59 Укупно 53,293.466'59

У П Р A В Н М 0  Д Б 0  Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

мКроациа творшца гзортланд цемента д. д.
Загреб

Рачун - изравнања на дан 31. д®дембра 1930» год.
Актнва ПасивЕ I

Динара Динара
Готовина и поштанска штедионица 141.283*74 Г лавница 7,000.000-

i Вредностни папири 167.040 — Резервни фонд 1,100.150’—
Творнички посед, творница, стро- Резерва за курсну разлику 1,750.000'—
i јеви и  зграде 15,559.927*61 Фонд амортизације 7,799.580-50
Залижа робе, творвичке потрепшт. Фонд за смањење вредњ џакова 25.000-—

i ; и погонски материјал 1,343.503-98 Причува за обнову 250 0 0 0 '-
Инвентар 169.265'— Повериоци 5,416.851-26
Дужници 8,033.199-48 Разна дуговииа 849.260*53

Неподигнута дивиденда 1.440"—
Пренос добит&а мз г. 1929. 45.613*59

ј ; .̂.,, , , V,..., ’ ;
i ... ..

Чисти добитак у г. 1930.

i ■ -ј :

1,176.323*93

Укупно 25,414,219-81 Укупно 25,414.219-81

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Прокупачка банка - ПрокупЈ&е
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.

Ашгшша. ISа е и в »

Динара
Благајна 2,315.720'60 Главница 1,000.000-—
Менице 3,807.280"— Резервни фонд 203.570-93
Те&ући акт. рачуни 876.179-50 Фонд за привредне циљеве 46.756 —
Хартије од вредности 48.00050 Улози на штедњу 5,458.856 —
Намештај 10.000'— Текући пасивни рачун 45.559 -
Наплате 13.066 — Дивиденда за 1928. и 1929. год. 4.014 —
Разна актгива 23.613-50 Пореска управа Прокупље
Каудија 62.500'— за 60,о рент. пор. 14.102'85
Гаранција 100.000'— Превосна камата 108.750'—
Оставе но тек. акт. рачуну 999.000 — Пошиљаоци наплата 

Разна пасива 
Полагачи кауција 
Издата гаранција
Остављачи остава no тек, акт. рач. 
Постигнута добит

13.066'— 
14.693-50 
62.500'— 

100.000 — 
999.000 — 
184.978*82

Укупно 8,255.847*10 Укупно 8,255.847*10

Рачун губитка и добитка на дан 31. децежбра 1930. год.
Г у б ш га к  Д обш гаж

Динара Динара

Камата 474.332*— Камата меница 584.820-29
Порез и прирези 103.135*25 „ текућ. акт. рачуна 88.232-50
Плате 238.000’— Провизија меница 381.685*05
Отписи 66.761'— „ текућ. акт. рачуна 17.746'—
Трошкови 42.288'22 Наплаћене отписане менице 16.200'—
Постигнута добит 184.978*82 
Дотације : 

резервном фонду 10% 
фонду за привредне циљеве 5*/« 
тантијема Управи 
добит за поделу акц« 12% 

од капитала

18.498*82 
9.250"— 

37.230'—

120.000"—-

Разни приходи 20,811'45

Укупно 1,109.495*29 Укунжо 1,109.495*29

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н Н О Д Б О Р

ФРАНЦУСКЕ КЊИГЕ С̂ Р̂ ЧН i v Фр нцуско-српској књнжари
Ц Е Н Е  Н А ЈИ О В О Х  Н И Ј Е  Д О Б И Т И  G P E M G K A  4. — ТЕЛЕФОН 51-28.
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Садржај :
„Титанит” д. д. за кемичку индустрију — 
Zagrebačka tvornica cipela d. đ. — Zagreb. 
„Croatia'" đ. d. za industriju drveta — Zagreb 
Srpska sremska banka d, d. — Ruma. 
Трговачка банка „Лувр” — Зајечар.

„ТИТАНИТ” Д.Д. ЗА КЕМИЧКУ ИНДУСТРИЈУ — ЗАГРЕБ*)

Подузеће као што je „Титанит” уско je везано са про- 
блемом земаљске одбране. Данас свака држава иде за тиме 
дb све што je у вези са иаоружањем изводи у самој зе-мљи. 
Поједине државе које су раније у иноземству трошиле знат- 
н- износе за набавку ратног материјала, раде сада на томе, 
да у самој земљи подигну већи број подузећа код којих би 
могли покривати потребе за земаљску одбрану. При томе 
ce води рачуна у првом реду о чињеници, да ce у случају 
н;:оружаног спора, иабавка ратног материјала врши много 
лакше и много сигурније, ако ce поједини артикли израђују 
у самој земљи, као што je то случај код поруџбина на стра- 
ии. To je најбоље осетила наша држава кад je услед ло- 
ших веза у неким моментима светскога рата готобо  било 
немогуће доћи до потребног ратног материјала. За поди- 
зање ратне индустрије говоре поред тога и финансијски 
разлози. He само што увоз ратиог материјала и у мирно 
време терети биланс плаћања него je питање да ли ће у 
случају рата уопште бити могуће добити потребна финан- 
сијска сретства за куповину ратног материјала на страни. 
Финаисирање' домаћих поруџбина много je лакше него оних 
ка страни. Код куће у најгорем случају помаже и штампа- 
рија новчаничне баике док су за набавке са стране потребне 
и девизе или злато односно иноземни «редити.

„Титанит” je у својој производњи упућен на покрива- 
њс једног дела наших потреба експлозивног материјала. Пре- 
ма томе спада у једно од водећих подузећа у погледу наше 
земаљске одбране. A како смо у најновије време настојали 
да подигнемо сами извесне ратне индустрије то je и ко- 
њунктура за ттодузеће типа „Титанит” била веома по- 
вољна.

Развитак „Титанита” ово неколико последњих година 
ванредно je задовољавајући. У-купна биланса pacie из године 
у годину. A расте и чисти профит. „Титанит” je једно од 
ретких наших индустријских подузећа, која већ неколико 
година добро раде и чији су пословни успеси све то већи ; 
оно то томе готово ни не зна о кризи у којој ce налазе го- 
тсво сва иаша индустријска подузећа. Једино једно ради- 
кално ограничење иаоружања могло би погодити подузећа 
индустрије хемијског и ратног материјала.

Билаиси за 4 последње године пружају следећу слику: 
Актива 1927 r. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

у хиљадама динара 
Земљиште 86 86 86 12!
Фабричне зграде 2.820 2.679 2.545 2.417

Стројеви 639 602 587 560
Ефекти 145 103 178 203
Складиште 2.553 826 4 .187 • 4.194
Инвентар 419 559 662 777
Благајна 404 633 634 563
Дужници 5.484 12.941 11.076 12.947
Патенти 858 — 109 153

Пасива.
Главница 8.000 8.000 8.000 8.000
Резерве 180 180 180 180
Резерва амортизације 250 250 250 250
ПовериоЦи 4.034 8.983 10.577 12.092
Добитак 835 941 1.098 1.347
Укупна биланса 13.434 18.467 20.110 22 121

'*) За 1928. годину биланс je анализиран у додатку
„Народног Благостања” од 11 јануара 1930, годиие, број 2.
■e^pasa 15.

Укупна je биланса за последње 4 године порасла за 
HfKHx 70%. Нових инвестиција нема. Барем оне нису про- 
вгдене кроз биланс. Напротив, услед годишњих отписа код 
31рада и стројева инвестиције су исказане са пола милиона 
динара мањим износом него пре 4 године. Прошле године 
порасле су једино непокретности. Сигурно ce ради о купови- 
ни земљишта у околини саме фабрике ради доцнијег про- 
иирења.

Складишта робе су билансирана са знатно већом вред- 
ношће него пре неколико година. Повећање продукције при- 
нуђава и на већа складишта. He само у погледу готове р )бе, 
néro нарочито у погледу сировина и полу фабриката као к 
погонског материјала.

Дужници износе око 13 милиона динара према 5.5 
л5клиона динара пре 4 године. Сва подузећа која раде са др- 
жавом морају рачунати са знатним потраживањима, јер ;е 
плаћања суксесивно обављају. Ну о томе ce води рачуна и 
код сгЈст-ављања понујда, одиосно код израчунавања про- 
дукционих трошкова.

У пасиви једина je промена код повериоца. Главчицт 
je остала непромењена и трипут je већа од инвестиција. Од 
4 милиона концем 1927 године повериоци су порасли на 12 
милиона крајем 1930 године. Beha складишта и већа потра- 
живања значе силом прилика и повећање властитих обаве- 
за. Међутим пословање ce развија тако повољно да веће 
оГавезе не играју улоге.

Чиста je добит у константном порасту. Прошле године 
пораст износи преко 300 хиљада динара. Са преносом из
1929 године добит износи 1.6 милисша динара код главнице 
од само 8 милиона.

Рачуни-губитка и добитка пружају следећу слику: 
Губитак. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

у хиљадама динара 
Плате и трошкови 1.158 1.671 1.878 2 476
ЈТррезш 848 1.161 1.117 782



482

(Нигурања 91 , 96 124 133
Отписи 441 256 24-6 248
Чиста добит 835 941 . 1.098 1.347

Добитак.
Бруто добит 3,375 4.965 4.271 4.388

Ha јачи пораст чистог добитка утицали су у прошлој 
години и знатно мањи издатци на порезима. Администра- 
тивни трошкови порасли су у већем обиму него што je no- 
ристао бруто добитак.

У управи „Титанит”-а д. д. за хемијску индустрију 
Загреб—Карловац налазе ое следећа господа : Д-р Фердинанд 
Грамберг, претседник ; Ервин Филип, Братислава, Д-р Иван 
Марија Чок, Београд; Еуген Радован, Адолф Минх, Београд, 
Алфред Пик ; С. Д. Александар, Луј Глоке и Д-р Рудолф 
Блис.

ZAGREBAČKA TVORNICA CIPELA D. Đ. — ZAGREB.
Osnovana je 1923. godine kao afilijacija Zagrebačke 

tvornice koža. Zagrebačka tvornica koža jedno je od najvećih 
poduzeća te struke u našoj državi, pa je naravno, da je vreme
nom pomislila i na to, da osnuje i poduzeće, kome će u svakom 
slučaju moći prodati znatan deo svoje produkcije. Tvornice 
koža i tvornice cipela u tolikoj su meri upućene jedna na drugu, 
da mora međ njima doći do što užih veza. Mi vidimo danas da 
i Bata preuzima kod nas neke fabrike koža da dobije uticaj i 
na produkciju polufabrikata koji mu trebaju. Zagrebačka tvor
nica koža pristupila je osnivanju tvornice cipela da si tako osi
gura plasman svojih produkata.

Dionička glavnica je prvobitno iznosila 1,250-000 dinara. 
Kasnije je bila povišena na 2 i po miliona dinara. Poslovanje 
prvih . godina nije bilo najpovoljnije. Trebalo je izvesti pro
dajnu organizaciju što je skopčano sa znatnim troškovima. 
Konkurencija, naročito Bate, bila je osetljiva pa je trebalo iz
vršiti i- znatne promene u samoj fabrikaciji da se smanje pro
dukcijom troškovi do one mere, koja omogućuje konkurenciju 
sa drugim fabrikama.

Prošle godine je izvršena prva etapa u pogledu sanacije 
poduzeća. Kako je gubitak koncem 1929. god. iznosio 1,250.000 
dinara glavnica je u početku 1930. godine prepolovljena i na 
taj način je otpisan sav gubitak. Prošle godine, zahvaljujući 
merama koje su poduzete i funkcionisanju prodajne organiza
cije, koja već daje povoljne rezultate, poslovanje je bilo zado
voljavajuće. Čisti dobitak iznosi 106 hiljada dinara koji stoje 
na raspoloženju akcionarima, budući da je raniji gubitak ot
pisan smanjenjem dioničke glavnice.

Zagrebačka tvornica cipela nije u prvo vreme imala via-, 
stitih prodavnica. Plasiranje cipela vršilo se preko detaljnih 
radnja koje su prodavale i cipele drugih fabrika. Međutim kako 
su prvo Bata a kasnije i drugi konkurenti osnovali u svim ve
ćim, mestima vlastite prodavnice, koje su prodavale samo pro
dukte svoje fabrike, bila je i Zagrebačka tvornica cipela prinu
đena da osnuje vlastite prodavnice u svim važnijim mestima 
naše države. Za sada one postoje u Banjaluci, Dubrovniku, 
Kragujevcu, Nišu, Novom Sadu, Osijeku, Sarajevu, Šibeniku, 
Skoplju i Splitu. A osnivaju se još i druge.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Roba 4.049 3.881 3.473 5.279
Dužnici 3.682 4.474 3.878 4.826
Menice 204 496 1.540 1.966
Blagajna 59 .28 37 10
Strojevi 567 546 530 631
Nameštaj 129 195 175 305
Kalupi 74 74 66 74
Gubitak 1.038 986 1.250 —

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500 1.250
Rezerve 50 50 50 50

Poverioci 7.256 8.133 8.402 11.68"
Dobitak —• — — 106
Ukupna bilansa 9.806 10.687 10,052 13.093

Investicije iznose tek milion dinara. Pada u oči, da Za
grebačka tvornica cipela nema vlastitih nepokretnosti. Ona je 
smeštena u prostorijama Zagrebačke tvornice koža. Prošle go
dine izrađena je nova velika i moderna zgrada u kojoj je sme
štena tvornica cipela. Samo što nepokretnosti nisu knjižene na 
Tvornicu cipela nego. su vlasništvo Tvornice koža. S obzirom 
na usku vezu jednog i drugog poduzeća potpuno je svejedno 
na koga je knjižena nova zgrada.

U bilansu za prošlu godinu vidimo, da su u porastu 
strojevi i nameštaj. To je u vezi sa preselenjem fabrike u novu 
zgradu. Strojevi su krijiženi sa 100 hiljada dinara više nego 
prošle godine. Kako otpis strojeva iznosi 70 hiljada dinara 
znači da je nabavljeno novih strojeva za 170 hiljada dinara. 
Nameštaj je povećan, za 150 hiljada dinara a kalupi za skoro 
100 hiljada. Naravno ne vodeći pri tome računa o otpisima.

Zaliha robe i dužnici beleže prošle godine znatno veće 
iznose nego ranije. To je u vezi sa proširenjem produkcije i 
prodajne organizacije, čim  je više vlastitih prodavnica u toliko 
moraju da su veće i zalihe robe. A porast dužnika znači znatno 
poslovanje i sa trgovcima cipela preko kojih se još uvek pla
sira izvestan dio produkcije. Time u vezi je i porast portfelja 
menica.

Poverioci su porasli za preko 3 miliona dinara. To je u 
vezi sa porastom pozicije robe i dužnika u aktivnoj strani bi
lanse. Pod poverioce dolazi u prvom redu Zagrebačka tvornica 
koža. Takve obaveze ne znače teret kao što su to bankarski 
krediti. Dok se mnoge druge fabrike cipela moraju oslanjati na 
skupe bankarske kredite jma Zagrebačka tvornica cipela pre 
svega jako finansijsko zaleđe u Zagrebačkoj tvornici koža,

Dok je do 1929. godine poduzeće gotovo svake godine 
iskazivalo gubitak, ono je prošle godine polučilo dobitak od 
preko 100 hiljada dinara. Kako se nalazi sada u pogonu i nova 
moderna fabrika izgledi za poslovanje su i dalje vrlo povoljni.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Robert Dajč i Pavle 
Frajnd, a prokuriste su Franjo Brotschnajder i Oto Aleksandar.

„CROATIA” DIONIČKO DRUŠTVO ZA INDUSTRIJU DRVETA
— ZAGREB*)

Kriza u kojoj se nalazi naša industrija drveta zahvatila je 
i „Croatiu1' d. d. za industriju drveta u Zagrebu. Uprava ovog 
poduzeća, kad je videla koje je dimenzije uzela kriza šumske in
dustrije i kad je ocenila razvitak, koji pretstoji u pogledu prilika 
na internacionalnom tržištu koje je stajalo pod uticajem jeftinih 
ruskih ponuda, do.nela je jednu mušku odluku. Koncem sep
tembra prošle godine „Croatia” je obustavila rad. S obzirom na 
ranije povoljne poslove kao i na činjenicu da se u toku poslovne 
godine mogla plasirati već izrađena roba, poduzeće i prošlu 
godinu zaključilo sa dobitkom.

Da je većina naših šumskih poduzeća ili još bolje kad su 
većina poduzeća država istočne Evrope obustavila ili znatno 
reducirala svoju produkciju, ( kad su se na tržištu pojavile veće 
količine drveta), situacija bi bila mnogo povoljnija nego što je 
u stvari. Rusi a je toliko oborila cene da sada svoje prošlogo
dišnje obveze u pogledu isporuke drveta pokriva na tržištima 
skandinavskih zemalja koje su u derutnom stanju. Sada se radi 
na izvestnoj kooperaciji između producenata drveta evropskih 
država izvozniea. Da je cena drveta tako niska, da ne pokriva 
niti produkcione troškove, kriva je sama industrija, koja je 
pred Rusima sama obarala cene i koja je forsiranjem izvoza 
uz stalno niže cene pokušavala da održi svoje pozicije na svet
skom tržištu drveta.

„Croatia”, kao što rekosmo, nije sudelovala u tome pro-

*) Za 1929. godinu bilans je analiziran u dodatku „Na
rodnog Blagostanja” od 18. ostobra 1930 -godine, broj 42,
strana 1$4,
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Cèsu međusobnog obaranja cena drveta, nego je obustavila 
pogon sve dok se situacija ne pročisti.

Bilansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću sliku:
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 221 214 233 244
Efekti 222 222 272 306
Dužnici 9.832 18.978 17.802 16.189
Investicije 12.685 17.143 22.177 18.305

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rezerva 600 600 600 600
Poverioci 16.531 31.295 33.545 28.076
Dobit — 354 340 379
Zbir bilanse 23.131 38.294 40.485 35.055

Do prošle godine je bilansa „Croatie” bila u konstantnom 
porastu. Njezin zbir za 1929. godinu je tri puta veći od onoga 
krajem 1926. godine. Bilans za 1930. godinu je za 5 miliona 
manji od onoga za 1929. godinu. To je i razumljivo ako imamo 
u vidu da je koncem septembra obustavljena produkcija i da 
je poduzeće postepeno nastojalo, da rasproda postojeće zalihe, 
odnosno da inkasira svoja potraživanja. Investicije su opale za
4 miliona dinara. Pod jednom pozicijom knjiženi su u bilansu 
svi šumski posedi, pilanski, mlinski i željeznički uređaj kao i 
zaliha robe. Smanjenje ove pozicije za 4 miliona dinara odnosi 
se verovatno ha smanjenje zalihe robe, jer su investicije u užem 
smislu reči ostale iste. Dužnici su opali za skoro 2 miliona di
nara, što je i razumljivo s obzirom da se nova roba ne izra
đuje i ne proaaje, nego je sve nastojanje upereno na likvidi
ranje potraživanja.

Poverioci su opali za 5 i po miliona dinara. Smanjenje
zalihe robe i smanjenje dužnika imalo je za posledicu, da je
poduzeću bilo potrebno manje obrtnog kapitala, pa je po tome | 
i zaduženje kod banaka igralo manju ulogu. To je s obzirom 
na prilike koje vladaju u industriji drveta veoma povoljna či
njenica.

Čisti je dobitak veći nego ranijih godina. Poslovanje je
u prvom delu prošle godine bilo još zadovoljavajuće. Uprava
poduzeća se j.e na vreme pobrinula, da forsiranjem produkcije 
već postignute rezultate ne upropasti i da ne donese bilans sa 
gubitkom. 0  budućem razvoju prilika na svetskom tržištu biće 
od presudnog značaja konferencija koja će se održati u Stok- 
holmu međ pojedinim državama izvoznicama drveta, na kojoj će 
se raspravljati o zajedničkoj saradnji svih interesenata. Odluke 
biće važne i po daljni razvoj rada „Croatie” d. d. za industriju 
drveta u Zagrebu.

U upravi „Croatie” se nalaze sledeća g g.: Ludwig 
Plachte, Dr. Miroslav Sever i Miroslav Pater; poslovodeći di
rektori su g. g. Emil Sever i Oskar Fröhlich.

SRPSKA SREMSKA BANKA D. D. — RUMA.

Srpska sremska banka d. d. u Rumi osnovana je pod 
ovom firmom 1920. godine. Međutim banka je mnogo starija. 
Ona je ponikla iz Srpske štedionice d. d. u Rumi, koja je osno
vana još 1912. godine. Kad je posle svršetka svetskoga rata 
postalo aktuelno i pitanje koncentracije nacionalnog kapitala 
u Sremu, došlo je na inicijativu tadašnjeg pretsednika Srpske 
štedionice u početku 1920. godine do fuzije sa Zadružnom ban
kom u Rumi; tom prilikom promenjena je i firma. Ovom fuzi
jom sledilo je brzo još i spajanje sa Srpskom bankom u Irigu, 
koja je istovremeno pretvorena u irišku filijalu novog zavoda.

Pre fuzije iznosila je glavnica Zadružne banke 1.6 mi
liona kruna, a prilikom spajanja sa Srpskom štedionicom odlu
čeno je povišenje glavnice na 12 miliona kruna, od čega je od
mah uplaćeno svega 4 miliona kruna. U 1921. godini je glav
nica povišena na 7.2 miliona — time, da je sa rezervnog fonda 
preknjiženo 2.06 miliona na račun glavnice — kojom je prili
kom izdato 10.300 komada gratisakcija i nova emisija od 5700

komada po 200 kruna. Posie toga je odlučena konverzija ak
cija na dinare a istovremeno je povišena glavnica na 3 miliona, 
podeljena na 30.000 komada od po 100 dinara — što je pot
puno izvršeno tek u 1930. godini, kad je izdato poslednje kolo 
od 1750 novih gratisakcija, za koje je upotrebljen odgovara
jući iznos fonda za povećanje glavnice.

Do kraja 1929. godine imala je Srpska sremska banka 
d. d. u Rumi tri filiale: u Glini, Iloku i Irigu; u Irigu je filiala 
osnovana prilikom preuzimanja Srpske banke u Irigu. I u tome 
pogledu je u 1930. godini došlo do izvesnih promena. Na. želju 
bančinih poslovnih prijatelja i veza je uprava odlučila, da na
pusti filijal u Glini i da ga pretvori u nov novčani zavod pod 
firmom Jugoslovenska privredna banka d. d. u Glini. Ona ima 
osnovnu glavnicu od 500 hiljada dinara, a Srpska sremska 
banka preuzela je jedan izvestan paket njezinih akcija.

Srpska sremska banka je jedna od naših manjih pro
vincijskih novčanih ustanova, ali veoma lukrativna. Za ilustra
ciju njezinog rada u toku poslednjih jedanaest godina skupili 
smo nekoliko markantnih podataka: tako je ona od 1920. do 
1930. godine iskazala 27.8 miliona bruto prihoda, kod glavnice 
od 750 hiljada i 3 miliona dinara (koja je potpuno uplaćena 
tek 1930. godine). Iz ove bruto dobiti dotirala je fondovima 
preko 1.57 miliona dinara. Kao čistu dobit iskazala je u to 
vreme 3.74 miliona dinara, od čega je 3.07 miliona dinara ispla
tila na ime dividende. U svojim godišnjim izveštajima, uprava 
bančina stalno se žali na i suviše visoke poreske terete; sma
tramo da je ta žalba bila veoma opravdana, jer smo izračunali, 
da je banka u poslednjoj dekadi isplatila na ime poreza i pri
reza ogromnu cifru od 3.8 miliona dinara, dakle više, no što 
iznosi iskazana čista dobit. Od 1924. pa do uključivo 1928. go
dine porezi svake godine znatno p rem aše! postignutu dobit. 
Njihov teret biva upravo nesnošljiv u 1928. godini, kad je pla
ćala banka 655 hiljada dinara poreza kod dobiti od 460 hiljada. 
Znači, da je te godine platila preko 70% više na javne dažbine 
nego što je iznosila dobit. Poslednje dve godine je zbog poreske 
reforme ovaj odnos postao nešto povoljniji.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozi
cije za poslednje četiri godine; da bismo našim čitaocima mogli 
dati potpunu sliku o kretanju bančinih poslova, dodali smo tim 
podatcima još bilansne pozicije iz 1924. godine; koja je bila 
peta od kako postoji Srpska sremska banka; Dobijamo sle
deću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1924. 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 794 1.404 1.528 1.622 1.604
Menice 6.172 14.407 14.910 13.877 10.246
Hartije od vrednosti 419 714 1.019 552 685
Efekti penz. fonda 58 54 54 54 54
Dužnici 6.847 8.692 9.216 6.198 6.639
Hipotekarni krediti 202 683 394 462 436
Lombardni krediti 11 20 73 63 33
Nepokretnosti 95 490 490 490 598
Nameštaj jedan dinar
Razna aktiva 599 196 —• 153 —

Pasiva
Glavnica 2.500 2.825 2.825 2.825 3.000
Rezervni fond 301 503 523 543 564
Fond za glavnicu 245 340 360 386 211
Penzioni fond 281 367 432 475 473
Ulozi na knjižice 8.618 15.759 16.990 15.509 14.349
Ulozi po tek. rač. 1.1/9 2.477 1.908 1.125 515
Ulozi po priv. rač. —■ — • 600 31 315
Reeskont 1.248 3.217 2.663 1.624 _
Lombard 356 520 723 296 296
Neispl. dividenda 31 46 48 26 13
Prenosna kamata 110 207 206 194 199
Čista dobit 412 457 460 495 419
Zbir bilansa 15.197 26.663 27.686 23.472 20.298



Kretanje zbira bilansa je upravo simpatično za. naše pri-
• vredne prilike: do 1928. godine je u porastu, a zatim postepeno 

opada. U 1928. godini dostiže 27.68 miliona dinara —  što je u 
istoriji Srpske sremske banke bio rekord, kao što je i čitava
1928. godina u svakome pogledu bila rekordna — izuzevši čistu 
dobit; apsolutno uzevši ona je bila veća u 1922., 1923. i 1929. 
godini. Krajem' 1929. godine je zbir bilansa za 4.2 miliona manji 
no prethodne godine a u 1930 godini on se smanjuje na 20.3 
miliona dinara odnosno za 7.4 miliona prema 1928. godini. Ovo 
postepeno smanjenje zbira bilansa. ima svo j. naročiti razlog, a 
dolazi pre svega kao posledica smanjenja bančinih dužnika Od
nosno poverioca. •

Sopstvena sretstva bančina iznose krajem 1930. godine
4.25 miliona, prema 4.23 miliona u 1929. godini. Pri tome ne- 
smemo zaboraviti, da 'е u .1930. godini povišena glavnica od
2,825.000 na 3. miliona dinara. Fondovi su u 1930. godini kod
1.25 miliona za skoro 200 hiljada dinara manji no prethodne 
godine, što dolazi od tuda, da je, povišenje glavnice za 175 Jii- 
ljada dinara sproveđeno delomičnom upotrebom fonda za povi
šenje glavnice, koji se tom tranzakcijom smanjio od 386 hi
ljada na 190 hiljada dinara. Novom, ovogodišnjom dotacijom 
iz čiste dobiti ponovno se poveća na 211 hiljada dinara.

Tuđa sretstva crpi Srpska sremska banka iz sledećih 
izvora: iz. uloga na štednju i po tekućim i privremenim raču
nima, iz reeskonta i pomoću lombardiranja hartija od vrednosti.

Ulozi na štednju su 1928. godine rekordni — sa 17 mi
liona dinara; krajem 1930. godine oni iznose 14.35 miliona,1-— 
manji su imkle za 2.65 miliona dinara. Međutim ima ovo opa
danje jedan naročiti razlog: ono dolazi. od tuđa, što je banka 
rukovala znatnim .. ulozima opštinskih i pupilarnih fondova 
koji su-ovih godina bili podignuti zbog njihove koncentracije u 
Državnoj hipotekarnoj banci, ili pak su upotrebljeni za izve'sne 
javne radove. Ima činjenica, koje dokazuju, da su ulozi pri- f 
vatnih štediša i dalje u porastu. Evo jedan primer: u 1929. go
dini je kod Srpske sremske banke i njezinim posredništvom 
upisano 5193 komada akcija Privilegovane agrarne banké u 
nominalnom iznosu od 2.6 miliona dinara; one su uplaćenfe u 
ratama tokom poslednjih dve godina — a toliko isto iznosi 
smanjenje uloga; znači da je novi priliv uloga bio jednak izno
sima koje je opština podigla kod banke.

U 1929. i 1930. godini privredne prilike se osetno po- 
. goršavaju, Uprava bančina, svesna novih teškoća njezinih rnu- 
šterija — u prvom redu seljaka —• pristupila je triiranju i re
dukciji aktive •— zbog čega je smanjivala i povučene kredite. 
Uloži po tekućim računima, koji su još 1927. godine iznosili 
2.4$, miliona, a 1928. godine 1.9 miliona dinara, iskazani .su 
kfajem 1930. godine sa 515 hiljada dinara, položi po privremer 
nim računima reducirani su na polovinu — od 600 hiljada na 
315 hiljada; a reeskont, najskuplji izvor stranih sretstava, redu
ciran je od 3.22 miliona u 1927. godini na nulu ■— krajem 1930. 
godine nije Uopšte više iskazan. Reduciran je također i lom- 
bard hartija od vrednosti, kojim se banka u toku poslednjih 
godina koristila da dođe do novih sretstava, od 723 hiljade u
1928. godini na 296 hiljada; ova je pozicija poslednje dve go
dine ostala nepromenjena.

Ukupna strana sretstva, koja su dakle 1928. godine iz
nosila još 22.9 miliona smanjena su do kraja 1930. godine na
15.5 miliona, odnosno za 32%. Smatramo, da je ova redukcija 
volumena poslova dokaz, da je uprava bančina pravilno razu- 
mela njezine dužnosti i da je svojom rigoroznošću očuvala 
banku velikih neprilika, koje bi u protivnom slučaju morale 
nastupiti.

Bančina aktiva pokazuje analognu tendenciju. Lukrativni 
plasmani bili.,su u 1928. godini sa 24.6 miliona dinara najveće; 
u 1929. godini smanjuju se na 20.6 miliona, a 1930. godine na 
17.35 miliona dinara^ Način plasmana je vrlo interesantan: dok 
je banka u 1924. godini dala po tekućim računima više kredita 
nego na menice, je u 1927. godini situacija već potpuno izme- 
njena. Menični krediti dostižu 14.4 miliona, a oni po tekućim

računima 8.7 miliona. Ta srazmera održana je i u docnijim go
dinama.

Zbog relativno velikih stranih sretstava -i zbog sve oset- 
ljivije privredne krize banka posvećuje naročitu pažnju pitanju 
njezinog likviditeta: vidimo, da podržava na žiro-računu, kod 
Poštanske štedionice i u blagajnama preko 1.6 miliona dinara. 
Ona mora voditi naročito rigoroznu politiku, pošto je sva strana 
sretstva plasirala u kredite, dok tvore sopstvena sretstva re
zervu likviditeta. Iskazana vrednost hartija od vrednosti, bla
gajne i nepokretnosti odgovara visini glavnice.

Portfelj bančinih hartija od vrednosti, koji je prema 1928. 
godini znatno smanjen, je prema 1929. godini opet povećan za 
130 hiljada na 685 hiljada dinara. Pohvalno je, da objavljuje 
banka u svojim godišnjim izveštajima i tačan spisak svih efe- 
kata, koji su vrlo obazrivo bilansirani. Nepokretnosti su u 1930. 
godini povećane za preko 100 hiljada na 598 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka.
1924. 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Rashodi

Kamata 980 2.091 2.006 1.856 1.578
Troškovi 593 692 792 679 605
Porezi 543 455 655 400 241
Dobit 412 457 460 495 419

Prihodi
Kamata 2.522 1.845 2.351 1.926 1.410
Provizije — 1.841 1.562 1.503 1.426
Prihod nepokretnosti 6 9 — 1 8
Zbir prihoda 2.528 3.695 3.913 3.430 2.844
Dividenda 10% 12% 12%. 13% 10%

Razumljivo je, da mora račun gubitka i dobitka kod 
predostrožne politike smanjenja poslova biti manji no u godi
nama povoljne konjunkture; bruto dobit je prema 1928. godini 
krajem 1930. godine manja za 1.07 miliona dinara, a iznosi 

' svega 2.84 miliona.. Prihodi od kam ata pokazuju znatnije opa
danje nego provizije, a prihodi od nepokretnosti su veći. Ban
čim rashodi pokazuju povoljnu strukturu: troškovi, plate i t. d. 
su u izdašnoj meri reducirani, prema 1928. godini za skoro 200 
hiljada i važno je napomenuti, da su porezi smanjeni za preko 
400 hiljada dinara a iznose 241 hiljadu. Svim tim smanjenjem 
banka je paralizirala manje prihode i bila u stanju, da iskaže 
čistu dobit od 419 hiljada dinara. Prema prošloj godini, manja 
je za 76 hiljada dinara. •

Podeljena je na sledeći način: rezervnom fondu dotirano 
je 21 hiljada, fondu za povišenje glavnice 21 hiljada, pensionom 
fondu 12 hiljada, kao tantijema članovima oba odbora dato je 
73 hiljade dinara, a na ime dividende isplaćeno je 291.250 di
nara odnosno 10%. Ranije emisije — 28.250 komada à 100 di
nara primaju 10 dinara po kuponu, a 1.750 akcija emisije iz 
1930. godine 5 dinara za prvo polugodište.

U upravi se nalaze sledeća g. g„: Jovan ćurišić, pretsed- 
nik; Milorad Dimitrijević, potpretsednik; Stojan Kosanić, Ni
kola Mileusnjć, Stanimir J. Krstić, Mladen Mićašević, Anton Hof- 
man; u nadzornom odboru su g.. g.: Dr. Dušan J. Dinja, Jovan 
V. Latinčić i Miloš Uzelac.

ТРГОВАЧКА БАНКА „ЛУВР”, ЗАЈЕЧАР,

У 1930. години навршена je прва деценија постојања 
1рговачке банке „Лувр” у, Зајечару, која je основана почет- 
ком 1921. године еа главницом од 2 милиона динара, поде- 
љеном на 2000 комада акција од no 1000.— динара. Овако 
зелике номиналне вредности акција .су код наших нов- 
чаних завода врло ретке, a  нарочито -код мањих провинциј- 
ских завода. У овоме случају то je доказ, да су оснивачи 
имали намеру задржати акције у овојим рукама и да су они 
еви већ у напред били познати. To je под извесним околно- 
стима врло важна и у погледу банчине пословне политике.



Зајечарске банке у последњим тодинама ниеу имале 
лак посао ; код њих су прилике биле нарочито тешке, по- 
uiTO се je поред опште и све јаче привредне кризе налазио 
есљак Зајечарског округа због неродице житарица у вели- 
кој оскудици ; a невоља сељака одразује се и код послова 
провинцијских банака, које су с н>им у непосредном послов- 
ном односу. Због тога je и разумљиво, што je управа све 
више напуштала кредитирање на основу меница и пласирала 
евоја сретства no текућим рачунима, који су се показали 
повољнији и сигурнији.

У наредној таблици смо упоредили главне билансне 
исзиције за последње три године које нам дају следећу 
с.сику :

Рачун изравнања :

Актква. 1927 r. 1928 г. 1929 r. 1930 r.
у хаљадама динара

Благајна 186 720 227
Менице 9.930 8.472 6.339
Зајмови no тех. рачунима 4.461 4.985 7.755
Зајмови no залогама 221 179 85
Зајмови на непокретности 30 30 __
Непокретности 1.151 1.051 . 945
Намештај 1 динар 1 динар .1 динар
Вредност резервног фонда 866 995 1.243
Разна актива 86 94 143
Хартије од вредности — 75 74
Роба — - - 115

Пасива.
Г лавница 2.000 2.000 2.000
Фондови 1.407 1.531 1.667
Пензиоии фопд 92 115 152
Улози 11.213 12.499 12.275
PeecKoiHT 875 — —
Текући рачуни 590 16 517
Повериоци 300 — —

Разно 760 40 35
Добит на располож. акционара 294 400 280
Збир биланса 17.532 16.602 16.928

Године 1928. je збир билансе био највећи, са 17.5 ми-
лиона динара ; у 1929. години нешто je мањи, али се у 1930. 
Родини поновно повећа на 17 милиона динара. Главница je 
У току последњих. десет година остала иепромењена, a ре- 
зерве, које се сваке годнне у издашњој мери дотирају, по- 
расле су последње две год-ине за 260 хиљада динара, тако 
да износе крајем 1930. године 1.67 милиона односно 80% од 
главнице. Пенсиоии фонд износи 152 хиљаде, тако да дости- 
жу укупна сопствена сретства банке „Лувр" (заједно са до  ̂
битком) крајем 1930. године 4.1 милион динара према 3.7 
милиона у 1928. години.

Туђа сретства у последњим годинама не показују на- 
рочитих промена. Њихов главии извор су улози ; они еу 
у 1928. години порасли за 2.5 милиона иа 11.2 милиона ди- 
рара ; у 1929. години њихов пораст износи 1.3 милиона — 
тако да се повећају на 12.5 милио«а, док су у 1930. годиии 
епет «ешто мањи. Интересантно je, да код постојећих при~ 
лика није одлив уложака био знатнији. У 1928. години слу- 
жила се банка „Лувр” још и реесконтним кредитом, од 875 
хнљада динара ; али je овај кредит у 1928. години отпла- 
ћен и у 1930. години се више не појављује. Сличну тенденцију 
показује и рачун банчиних повериоца : у 1928. години из- 
Казани су са 300 хиљада динара. У 1929. и 1930. години су 
и они ликвидирани. Остали су једино улози no текућим ра- 
чунима> У 1928. години они износе 590 хиљада, у 1929. го-

дини свега 16 хиљада a крајем 1930. године 517 хиљада. Ва- 
ријације су дакле и на овоме рачуну врло велике.

Укупан обртни капитал банчин остао je за по- 
следње три године скоро непромењен са 16 милиона динара, 
a подељен je на следећи начин: гро свих пласмана творе 
мснични кредити и они no текућим рачунима. Њихов збир 
je остао непромењен са нешто преко 14 милиона динара. 
^пркос томе треба забележити илтересантне структурелне 
промене : менични кредити су у 1928. години износили 9.9 
милиона a они no текућим рачунима 4.4 милиона. У 1930. 
години исказани су менични кредити са 6.3 милиона док су 
активни текући рачуни порасли на 7.75 милиона динара. Зај- 
мови на залоге опадају : од 221 хиљаде у 1928. години на
85 хиљада крајем 1930. године. Хипотекарни зајмови, који 
су у  1928 и 1929. години износили свега 30 хиљада динара, 
у 1930. години су ликвидирани, a нови нису подељени.

У 1928. години уселила се Трговачка банка „Лувр” 
у своју »ову зграду сред Зајечара, која je заједно са једном 
кућом у Струмничкој улици билансирана са 1.15 милиона, a 
1930. године, после отписа са 945 хиљада динара. Банчине 
хлртије од вредности су исказане са 75 хиљада динара, a 
оне резервних фондова са 1.24 милиона, дакле износе укуп- 
iio 1.32 милиона динара — већим делом у државним харти- 
јама од вредности.

Рачун губит^а и добитка даје следећу слику :

Рачун губитка и добитка :
Расходи 1928. r. 1929. г 1930. г.

у хиљадама динара
Режијски трошкоеи 374 224 248
Камата 1.165 1.376 1.259
Дотације 80 73 62
Добит 294 400 280
Порез 162 141
Отписи — 195 157

Приходи.
Бруто приходк 1.913
Камате . — 1.619 1.465
Провизије — 772 617
Остали приходи — 39 65
Збир прихода или расхода 1.913 2.430 2.148

Бруто добит je у 1930. години за 300 хиљада динара 
лигња но у 1929. години. У расходима банчиним пада у очи, 
д ' су режијски трошкови последњих година знатно маши — 
што je no банчину управу свакако врло повољно. Даље па- 
дају у очи з-натни отписи : у 1929. години они износе 195 
.\иљада a у 1930. години 157 хиљада ; од тога отпада на от- 
пис банчиних непокретиости годишње 100 хиљада динара a 
на пропала потраживања 95 хиљада односно 57 хиљадч. Ови 
cv отписи врло ригорозии. Дотадије фондовима су у 1930. 
години нешто мало смањене, a износе 62 хиљаде, од чега 
отпада резервцом фонду 47.5 хиљада a 15 хиљада пенсионом 
фонду.

Приходи банчини смањени су због обарања каматпне 
cione ; како имамо врло велике отписе, то je и чиста до- 
бит морала бити мања но прошле године, кад je са 400 хи- 
љада била управо рекордна. У 1928. години добит je иста 
као и 1930.. године.

Постигнута добит омогућује исплату 14% дивиден- 
де односно 140 динара no акцији. У 1928. години плаћено 
je 14.5% a 1929. године 20%.

У управи се налазе следећа г.г. : Марко Ц. Петковић, 
претседник ; Јован Марјановић, потпретседник ; Ђорђе Jq- 
вановић, Предраг Стаменовић и Светозар Милојковић ; у над- 
зорном одбору : Предраг М. Петковић; Јован Цанић и Д-р 
Радомир Влајић.



Сршша сремска б а н к а  д .  д „  у  Руми
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.

Актива Пасива

Диаара Динара
Готовина; Уплаћена главница 3,000.000-—

у благајни 1,092.273-75 Резервни фонд1) 543.000-*-
на жиро код Народне банке 7.908-40 Фонд за повишење главвице2) 190.000’—
код Поштанске штедионице 38.71814 Пензнони фонд3) 460.359'—
код Новчаних завода 465.595"— Улози и повериоци :

Менице 10,245.89!-50 улози на књижице 14,348.876'78
Хартије од вредности 685.458"— полози no тек. рачунима 514.909-30
Ефекти пензионог фонда 54.498-75 no привременом рачуну 315 004-27
Дужници: Зајам на хартије од вредности 295.600 —

no текућим рачунима 7,639.496-64 Неисплаћена дивиденда 12.723*50
зајмови на непокретности 436.650'— Преносне камате 198.69990
зајмови на хартије од вредноети 33.580 — Добитак 419.341"—

Непокретности банчине и филијали 
Намештај

598.442-57
!•__

') Са овогод. дотацијом дин. 564.250'— 
s) .  „ „ 211.250— 
3) „ „ „ 472.700'—

Укупно 20,298.513-75 Укупно 20,298.513-75

Рачун губитка и добжтка жа дан 31. дец. 1930. год.
Расходи Приходи

Динара Динара
Камата 1,577.894-31 Камата 1,410.313-52
Трошкови 605.060'36 Разне провизије 1,425.625'65
Порези 241.443-50 Приход непокретвоети 7.800’—
Добитак 419.341 —

Укупно 2,843.739"17 Укупно 2,843.739’17

У П Р A В Н И О Д Б 0  Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

„ К р о а ц и а * *  д .  д .  з а  м н д у е т р ш Ј у  д р в а ,  Загреб
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актива Пасива

Динара Динара
Готовина у благајни 244.955'11 Г лавница 6,000.000'—
Вриједносни папири 316.340'27 Причувна заклада 600.000'—
Шумски посједи, пилански, млински, 

жељезнички уређаји и залихе робе 18,305.054 20 
Дужници 16,189.570"40

Повериоци 28,076.899-94
Чисти добитак 379.020-04

Укупно 35,055.919-98
■ •

Укупно 35,055.919"98

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д а О У Н И  О Д Б О Р



„Титанит“ д- д. за кемичку индустрију - Загреб
Актива Рачун шзравнања на дан 3L  децембра 1930. год. Пасива

Динара
Земљишта 12Г514'37 
Творнитае зграде 2,417.797"— 
Стројеви 560.409'— 
Инвентар централе 172.768'— 
Инвентар творниде 604.435'— 
Вриједноснн папири 203.000'— 
Складиште 4,194.878‘48 
Патент и изум 153.845'— 
Мрнополна такса 182.552'— 
Благајна 563,187'86 
Дужници 12,947.385‘31

Динара
Дионичка главница 8,000,000'— 
Причува редовита 180.384'— 
Причува за смањ, вриједн, творн, 250.000'— 
Дивиденда (неподигнута) 2,710'— 
Вјеровници 12,092.552'13 
Добитак:

пренос од год. 1929, 248.667’59 
у години 1930. 1,347.458'30

Укупно 22,121.772'02 

Губитак Рачун губит&а и добитка

Укупно 22Д21.772‘02 

иа дан  31. дец . 1930. год. Добитак

Динара
Берива 901.050'— 
Осигурања 133.838'06 
Порез и пристојба 782.521'67 
Путни трошкови 334.04Г84 
Текући трошак 641.232'29 
Инвентар централе (отпис 5 од сто) 9,093'— 
Инвентар творнице (отпис 5 од сто) 32.866"10 
Патент и изум (отпис 10 од сто) 17.094'28 
Стројсви (отпис 10 од сто) 62.267'90 
Творничке зграде (отпис 5 од сто) 127.253'— 
Чисти добитак 1,347.458'30

Динара
Бруто добитак 4,388,716'44

Укупно 4,388.716’44 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 4,388.716'44 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Загребачка» творнвца ципела д- д. -  Загреб
Рачун изравнањ а на дан  31. дец ем бр а  1930. год.

Актква Haesraa

Динара
Залиха робе 5,279.034"90 
Дужници 4,826.285‘75 
Мјенична лисница 1,966.080 — 
Благајна 10.864'90 
Стројеви после отписа 631.812 07 
Намјештај поеле отписа 305.778'46 
Калупи после 50 од ето отписа 47.039'49

Динара
Дионичка главница 1,250.000*— 
Причувна заклада 50,000'^- 
Вјеровници 11,687.482*12 
Губитак:

из год. 1929. 1,250.198-59 
отпис од главн. 1,250.000'— 
остан губитак 198.59 

Добитак у г, 1930. 106,612*04 106,413'45

Укупно 13,093,895'57 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 13,093,895*57 

Н A Д 3  0  Р Н И  О Д Б 0  Р



Трговачка банка *f Дувр - Зајечар
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930, године 

Актива . Паотва

Динара Дивара
Благајна : Главница 2,000.000*—

готовива у каси 168.075-15 Фондови :
код Поштанске штедионице 59.338-57 стални резервнн 1,296.952-26

Менице ; за отпис зграде 60.000 —
у портфељу 6,322.927-— за курсну разлику 310.470'—
код суда 16.500 — Певзиони фовд бавч. службеника 152.421-75

Зајмови : Улози no уложним књижицама 12,275.475‘85
no тек, рач^ну 7,755.044'73 Тек. рачун код Пошт. штедиовице 517.176 —
no залогама 85.250 — Разна пасива 35.519-04

Стање разне робе 115.171-50 Добит — скупштини нараепол. 280.000'““
Непокретности 945.452-30
Намештај после отписа 1-—
Харције од вредвости 74.093'— " ... ...... —
јВредности резервног фонда 1,243.360-—
ЈРазна актива 142.802-65

Укупно 16,928.014'90 Укупво 16,928 014’90

Акцепти у деооу 600.000 — Акцепти 600 .0 0 0 -
Наплате 20.000-- Пошиљаоци наплата 20.000-—
ЗКауцаје 160.000' - Остављачи остава 10,796,260-—
јОставе 20,796.260'— кауција 160.000-—
'Супергаранције 262.000 — „ супергаранција 2 6 2 .0 0 0 -

Укупно 11,838.260'— Укупво 11,838.260'—

џ

Рачун губитка ж добитка на дан 31. децем бра 1930» год.
Губитак Добвтак

Динара Динара

Камата
Режијски трошкови : 
плате и т. д, 
порези 

Отписи : 
од непокретности 
пропала потраживања 

Дотације 
Добит за поделу

1
1

1,258-992-10

248.195-60 
141,566' —

100.000'—* 
57.080"— 
62.497-95 

280.000'—

Камата 
Провизије 
Станарива 
Остали приходи

1,465.686-88 
617,520-02 
52.101'— 
13.023*75

Г ;
Укупно 2,148‘331.65 Укупно 2,148.331*65

У П Р А В Н И О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р
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Садржај :
Prva srpska štedionica d. d. — Prijedor
Врањска кредитна банка — Врање
Srpski kreditni zavod d. d. — Bos. Gradiška
Трговачко прометно д. д. — Загреб
Дионичарско друштво за рибогојство д. д. — Загреб
Прво југословенско транспортно д. д. Шенкер и комп. — Загреб

PRVA SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — PRIJEDOR.

Krajem 1930. godine navršena je prva četvrt stoleća, oć 
kako postoji Prva srpska štedionica u Prijedoru. Ona je osno
vana 1905. godine, dakle u prvim godinama XX. veka. U tc 
doba primećuje se u južnim krajevima austro-ugarske monar
hije, a naročito u Bosni i Vojvodini, živa akcija oko osnivanja 
nacionalnih srpskih privrednih organizacija, u prvom redu ba
naka. Inicijativa za ova osnivanja je ponikla pre svega iz re
dova upravljača Srpske banke d. d. u Zagrebu, koja je bik 
tehnički savetnik i moralni zaštitnik svih tih malih provincijskih 
novčanih zavoda. Njihov je broj bio vrlo velik, i jedva da po
stoji varoš u kojoj nije osnovana barem jedna nacionalno-srpska 
novčana ustanova.

I kod Srpske štedionice u Prijedoru je kumovala Srpske 
banka d. d. Zagreb. Glavnica joj je bila utvrđena sa 100 hiljada 
dinara, ali se pokazalo da je i suviše malena, zbog čega je po
višena naredne godine na 150 hiljada a u 1909. godini na 200 
hiljada, kolika je bila sve do 1918. godine. Za prilike, pod ko
jima se osnivalo bosansko bankarstvo tipična je činjenica, da 
su pravila bančina nekoliko puta slata nadležnoj vlasti na odo
brenje a da ih je ova u više mahova vratila, tražeći uvek izvesne 
izmene, koje se je moralo uzeti u obzir i provesti na skupšti
nama akcionara.

Posle oslobođenja nastupa kod Prve srpske štedionice 
doba energičnog poslovnog razmaha. U to vreme dolazi pre 
svega i buran period povišenja glavnice — za nepunih sedam 
godina ona je osam puta povišena — od 200 hiljada kruna u 
1918. godini na 13 miliona kruna odnosno 3.25 miliona dinara 
u 1924. godini. Od tog doba pa sve do danas glavnica je ostala 
nepromenjena. l i f

Da nabrojimo još i nekoliko markantnih događaja iz 
istorije ove banke: U 1906. godini banka je prvi put uvela ne- 
deljnu štednju i počela da upućuje naše iseljenike u Ameriku, 
da joj svoje ušteđevine šalju na ulog i priplod, od čega je banka 
imala izvesne koristi. U 1909. godini otvoren je fili jal u Drvaru, 
koji je međutim brzo likvidiran, u 1911. godini, pošto su se nje
govi poslovi pokazali kao nerentabilni.

Do 1910. godine, dakle za prve četiri godine rada je či
sta dobit u celosti dođeljivana rezervnim fondovima, čime je 
banka u znatnoj meri ojačana. Tek u 1910. godini pristupilo se 
isplaćivanju dividende, počevši sa 10%. U toku vremena Šte
dionica je učestvovala i u osnivanju drugih nacionalnih novča
nih institucija. Tako na primer pripada ona i međ osnivače Srp
ske centralne banke d. d. u Sarajevu sa 50.000 zlatnih kruna.

Posle rata, u 1924. godini izvršena je fuzija sa Srpskom 
zanatlijskom bankom u Prijedoru, kojom je prilikom glavnica 
poslednji put povišena — na današnju visinu.

Za prvih 17 godina rada je isplatila ukupno na irne di

vidende 148%; u posleratnim godinama, kod nepromenjene 
glavnice je rezultat rada relativno još povoljniji: od 1923. do 
1930. godine plaćeno je na ime dividende 126% odnosno 4.09 
miliona (kod glavnice od 3.25 miliona dinara) a čista dobit za 
to doba iskazana je sa 5.95 miliona odnosno sa 185% od glav
nice za osam posleratnih godina.

Kretanje bančinih poslova za poslednje četiri godine ob
jašnjavaju nam glavne bilansne pozicije, koje smo uporedili u 
donjoj tablici. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 511 268 402 582
Menice 7.696 10.374 11.861 13.177
Hartije od vrednosti 116 116 131 247
Dužnici 4.892 5.670 4.697 5.181
Nepokretnosti 400 495 495 495
Kaucije — 44 39 34
Ostave 9.092 10.886 12.482 12.681

Pasiva
Glavnica 3.250 3.250 3.250 3.250
Rezervni fond 1.068 1.213 1.372 1.602
Spec. rezervni fond 45 45 45 _

Poverioci 2.562 3.663 2.839 4.191
Reeskont 1.627 2.928 1.743 1.164
Ulozi na štednju 4.240 4.908 5.775 6.733
Ulozi po tek. rač. — • — 1.576 1.687
Nepodignuta dividenda 19 21 4 5
Prenosna kam ata 89 182 222 305
Čista dobit 713 713 761 744
Zbir bilansa 22.706 27.854 30.108 32.397

Zbir bilanse je poslednjih četiri godina porastao za deset 
miliona dinara odnosno za jednu trećinu, od 22.7 miliona na 
32.4 miliona dinara. Interesantno je pri tome pogledati kakvim 
se ritmom odvija taj porast i tu vidimo, da se kreće analogno 
našim privrednim prilikama. Za vreme najbolje konjunkture, od
1927. ka 1928. godini iznosi porast bilanse 5 miliona dinara, a 
u obem a narednim godinama 2.2 miliona dinara; konjunktura 
se pogoršala, naročito u drvetu, što je od odlučnog uticaja za 
Prijedor i okolinu.

Glavnica iznosi 3.25 miliona a podeljena je na 32.500 
komada akcija od nominale 100 dinara. Rezervni fond je po
slednje tri godine porastao od 1.06 miliona na 1.60 miliona, 
tako da dostiže krajem 1930. godine 50% cd glavnice. Na taj 
način sopstvena sretstva iznose 4.85 miliona, sa dobitkom čak 
i 5.6 miliona, što prema 1927. godini znači povećanje od skoro 
600 hiljada dinara.
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Mnogo važnija su strana sretstva, koja potiču iz siedećih 
izvora: uloga na štednju i po tekućim raćunima, reeskonta i 
poverioca. Ukupno oni su prema 1927. godini porasli za 5.35 
miliona na 13.77 miliona. Pri tome su interesantne promene po
jedinih izvora: ulozi na štednju porasli su od 4.2 miliona u 1927. 
godini na 6.73 miliona krajem 1930. godine; pošto su ulozi po 
tekućim računima zasebno iskazani tek poslednje dve godine 
sa 1.57 miliona odnosno 1.68 miliona onda to  znači, da su ulozi 
do 1930. godine porasli na 8.42 miliona odnosno punih 100% 
za tri godine. Poverioci bančini pokazuju također tendenciju 
porasta, od 2.56 miliona na 4.2 miliona dok je reeskont, koji je 
u '1928. godini dosegao maksimalnu visinu sa 2.93 miliona, po- , 
slednjih godina u postepenom opadanju — zbog obilnosti dm- ! 
gih izvora stranih sretstava, pre svega uloga — tako da iznosi ‘ 
krajem 1930. godine samo još 1.16 miliona dinara.

Iz svih dosada nabrojenih promena rezultira, da je obrtni 
kapital bančin poslednje tri godine porastao za skoro 6 miliona 
dinara, odnosno od 13.5 miliona na 19.37 miliona dinara. Pla
siran je u sledeće pozicije: menice, dužnike po tekućim raču
nima, na gotovinu u blagajni, nepokretnosti i hartije od vred
nosti.

Menični krediti dominiraju. Oni su prem a 1927. godini 
porasli za skoro 5.5 miliona na 13,18 miliona dinara krajem 
1930. godine. Ceo portfelj je podeljen na 44-57 menica, što do
kazuje, da su menični krediti vrlo maleni — seljački, pošto iz
nosi jedna menica prosečno 2.956 dinara. U toku 1930. godine 
eskontovano je svega 43.08 miliona dinara, a to preko 13.131 
menica. Ovde je prosečan iznos menice nešto veći, jer dostiže 
3280 dinara. Krediti po tekućim računima davani su uz hipote- 
karno osiguranje i uprava bančina napominje, da je u 1930., 
godini znatno oborila kamatnu stopu. Ovi su krediti bili najveći1
1928. godine, sa 5Ш  miliona dinara; u 1929. godini smanjeni 
su za jedan milion da bi se « 1930. godini ponovno povisili па^
5.18 miliona dinara.

Nepokretnosti bančine su poslednje tri godine bilansi- 
rane nepromenjeno sa 495 hiljada dinara, a iskazani portfelj 
hartija od vrednosti je u poslednjoj godini dupliran na 250 hi
ljada dinara; tako mali iznos efekata zapravo je iznenađujući, 
pošto je poznato, da su u 1930. godini sve banke znatno pove
ćale svoj portfelj hartija od vrednosti. Prva srpska štedionica 
ima međ ostalog 7% Investicioni zajam, akcije Narodne banke, 
Zanatske banke Beograd i Agrarne banke. Gotovina u blagajni 
je iskazana sa relativno malim iznosom o a  583 hiljade dinara 
(u šta ulazi i žiro-račun kod Narodne banke, filijal u Banjaluci 
i Poštanska štedionica Zagreb i Sarajevo). Potraživanja kod 
banaka knjižena su preko računa dužnika po tekućim računima.

Račun gubitka i dobitka daje sledeću sliku: .

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Kamata 359 369 435 476
Porezi, nameti i takse 239 277 234 318
Troškovi i plate 225 235 313 324
Otpis od nepokretnosti — 5 — —

čista  dobit 713 713 761 744
Prihodi

Kamata 934 1.032 1.265 1.364
Prihod od nepokretnosti , ' — 39 45 46
Provizije 603 528 432 452
Zbir rashoda ili prihoda 1.537 1.599 1.743 1.862

Bruto dobit je u neprekidnom povećanju: od 1.53 miliona 
u 1927. godini na 1.86 miliona u 1930. godini. Svi bančini pri
hodi su veći no 1929. godine, ali su veći i rashodi. Kod pasivnih 
kam ata nema većih promena; troškovi uprave i plate kao i opšti 
troškovi povećali su se prema 1929. godini za 11 hiljada na 324 
hiljade a prema 1927. i 1928. godini porast iznosi 100 hiljada 
dinara. Razni porezi, prirezi i takse pretstavljaju relativno vrlo 
velik teret, veći od ukupnih bančinih rashoda na ime plate I

upravnih troškova. Prema 1929. godini porezi su porasli ža 84 
hiljada dinara; u 1930. godini dostižu 318 hiljada, dakle toliko 
kao i ostali troškovi. Zbog toga povećanja poreza je u 1930. 
godini čista dobit manja no u prošloj — za 17 hiljada dinara, 
a  iznosi 744 hiljade dinara, dok je u 1927. i 1928. godini iznosila 
713 hiljada dinara.

Od ove iskazane dobiti dodeljeno je: 154.6 hiljada dinara 
rezervnom fondu, koji time dostiže 1.76 miliona dinara odnosno 
55% od glavnice, 74 hiljade je dato upravnom odboru kao 10%: 
tantijema, nadzornom odboru 12 hiljada, za dobrotvorne pri
loge 15.500 dinara a kao dividenda za 1930. godinu upotreb- 
Ijeno je 487.500 dinara odnosno 15 dinara po akciji ili 15%. To 
je za sadašnje prilike jedna vrlo lepa dividenda.

U posleratnim godinama banka je plaćala na ime divi
dende: od 1919. do 1922. godine 15%; u 1923. godini 16%, a 
u 1924. godini, koja je rekordna,. 18%. Zatim se dividenda po
stepeno smanjuje: u 1925. i 1926. godini iznosi 16%, a  od 1927. 
do zaključno 1930. godine 15%.

U upravi Prve srpske štedionice u Prijedoru nalaze se 
sledeća gospoda: Jovo P . Radetić pretsednik; Svetozar Mitrino
v i  potpretsednik; Sirno Rabotič, Dušan Kovačevići Zarije Gašić; 
u nadzornom odboru su gospoda: Pero M. Radetić i Stevo Mi
trin o v i. Pri tome je interesantno napomenuti, da se nalaze u 
upravi g. Jovo P. Radetić kao pretsednik i g. Svetozar ' Mitri- 
nović sve od osnivanja zavoda pa do danas neprekidno — dakle 
25 godina, što je svakako jedan vrlo redak jubilej.

ВРАЊСКА КРЕДИТНА БАНКА, ВРАЊЕ.

Врање и околина мора да пружа врло подесан терен за 
банкарски посао, пошто имамо у тој малој провинцијској ва- 
роши читавих пет локалних банака, од којих су две наро- 
чито интересантне : Врањска кредитна банка и Врањска при- 
вредна банка. Обе банке билансирају свака са око 40 милио- 
па динара, имају скоро исту главницу (2 односно 3 милиона 
динара) некако исте улоге на штедњу (16 милиона динара 
a према томе и скоро једнак волумен ш слова. Ове банке 
подржавају и своје филијале у Куманову.

Упркос томе има Врањска кредитна банка једно зна- 
чајно преимућство; она je старија од Врањске привредне 
банке. Основана je 1921. године —  a и то под нарочитим 
околностима. Раније имали смо у Врању два врло просперна 
новчана завода, два банкарска пионира после-кумановске 
Србије, наиме Врањску акционарску штедионицу, основану 
1889. године и Врањску задругу за међусобно помагање и 
штедњу, која je основана 1892. године. Оба ова два новча- 
нп завода уједињена су 1921. године, под заједничком новом 
фирмом Врањска кредитна банка. Она дакле није никаква 
нова креација већ наставља рад двају досада врло проспер- 
них новчаних завода. ГТриликом фузије, npe десет г<дана, 
главнида je износила 1 милион динара, a 1929. године присту- 
пило се повишењу на 2 милиона —  због снажног прилива 
туђих сретстава. Главница je подељена на 20.000 комада ак- 
ција од no 100 динара номинале.

У наредној таблици смо упоредили најважније билан- 
сне позиције за последње три године, чије нам кретање по- 
казује врло интересантну слику банчиног напретка : .

Рачун израввања.
Актива. 1928 r. 1929 г. 1930 r.

у хиљадама динара
Благајна 399 237 248
Потражња код банака 1.215 1.734 4.005
Непокретности 167 392 383
Намештај и прибор 39 44 68
Хартије од вредности 379 474 727
Менице 6.840 9.498 9.103
Залоге 189 125 214
Текући рачуни 4.528 4.262 6.603
Оставе, гаранције и т, д. 12.251 12.865 14.313
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Пасива.
Главница 1.Ö00 2.000 2.000
Резервни фонд 329 353 433
Пенсиони фонд 40 44 53
Народна банка, Скопље 875 1.036 499
Улози на штедњу 11.968 13.388 15.942
Улози no тек. рачунима 305 306 2.400
Повериоци 106 209 55
6%, порез на камату — 44 47
Неисплаћена дивиденда 9 2 9
Чиста добит 150 286 287
Збир биланса 26.244 29.635 35.664

Рачун губитка a добитка.

Расходи 1928 г. 1929 г. 1930 г.
у хиљадама динара

Трошкови 233 659 619
Камата 1.259 1.454 1.580
Прирези и порези 69 96 136
Сумњива потраживања — — 15
Отписи непокретности и намештаја 11 9 14
Чиста добит 150 286 287

Приходи
Камата 1.119 1.619 1.775
Провизије 599 872 851
Кирија 6 6 18
од држ. харт. од вредности — 7 8
Збир расхода или прихода 1.722 2.505 2.652

Пре свега пада у очи рапидно повећање збира билан- 
се— за последње две године, дакле баш у доба кад се код 
многих наших банака примећује рестрикција пословног волу- 
мена. Код Врањске кредитне банке порастао je збир билансе 
последње две године за скоро 10 милиона на 35,66 милиона 
динара. To je последица следећих промена : главиица je већа 
з_ један милион, улози на штедњу за преко 5 милиона, улози 
no текућим рачунима за 2.2 милиона и т. д.

Сопствена еретства банчина изиосе—  заједно са до- 
битком —  крајем 1930. године 2.77 милиона према 1.52 ми- 
лиона у 1928. години, због повећања главнице, фондова 
и добити.

У много издашшј мери повећавају се страна срет- 
ства, у првом реду улози : они no уложним књижицама по- 
расли су од 11.97 милиона на 15.94 милиона динара, a no те- 
кућим рачунима од 305 хиљада, колико су износили у 1928. и 
1 ^ 9 . години, noReh?;”* су у 1930. години на 2.4 милиона ди- 
кара. Реесконтни кредит код Народне банке, филијале у 
Скопљу, који je 1928. године исказан са 875 хиљада динара, 
порастао je крајем 1929. године на 1.04 милиона, али je у 
1930. години смањен на 500 хиљада динара. Пошто су улози 
тако снажно притицали банка je била у стању да делимично 
ликвидира своје дуговање код Народне банке. Укупно стра- 
на су сретства порасла од 13.25 милиона у 1928. години на 
18.89 милиона крајем 1930.

Ово je кретање у толико интересантније, пошто je 
познато, да су привредне прилике последњих година знатно 
погоршане и да je упркос тому штедња показивала леп на- 
предак, и ако je последње две године Врањска кредитна бан- 
кг. неколико пута снизила каматну стопу на улошке.

Укупан обртни капитал порастао.је од 14.77 милиона у
1928. год. на 21.67 мил. у 1930. год., дакле за 7 милиона од- 
носно 30% у току од две године; пласиран je на менице, те- 
куће рачуне и на потраживања код новчаних завода. Кре- 
дити банчини, дати на основу менице, достигли су рекордну 
висину у 1929. години са 9.5 милиона динара; у 1930. го- 
Дини редуцирани су за 400 хиљада на 9.1 милион динара. To 
je у 1930. години типична појава код скоро свих наших ба- 
нпка. Изгледа да постају кредити no текућим рачунима си-

; гурнији и лукративнији, нарочито пошто су покривени и 
меничним гаранцијама. Ови су рачуни код Врањске кредитне 
банке у 1929. години нешто мало мањи до у претходној; али 
су у 1930. години повећани за 50% на 6.6 милиона динара. 
Најзначајније je кретање позиције потраживања код банака. 
Од 1.22 милиона у 1928., повећано je у 1929. на 1.73 милиона 
a у 1930. години на 4 милиона динара. To значи, да потра- 
жују Врањска кредитна банк.а од својих пословних веза, ба- 
нака 4 милиона динара односно два пута њезину главницу. 
Таквих банаха има код иас врло мало. Међутим то je један 
врло правилан потез. У очи привредних прилвка 1931. године, 
банка je пласирала једну четвртину страних улога у ликвидне 
рачуне. Сувише велики приватни лукративни пласмани по- 
стали су нееигурни;, банка je имала још могућиост да пла- 
сира своје раоположиве готовине у хартије од вредносит, 
али je добро, што то није урадила, пошто се очувала курс- 
них губитака. Ово je доказ, да je њезина управа правилно 
р&зумела привредне прилике и да je 1931. годину дочекала 
на начин, који je једино могућан. Међ нашим банкарским 
билансама за 1930. годину нашли смо кх врло мало, који 
тако јасно манифестују приправност за прилике у 1931. го- 
дини.

Кредити иа залоге државних хартија од вредности из- 
носе крајем 1930. године 214 хиљада, према 125 хиљада у
1929. години. Хартије од вредности исхазане су у 1930. годи- 
нн са 727 хиљада, од чега отпада половина на вредности ре- 
зервног фонда. Непокретности, које претстављају знатне бан- 
чине тихе резерве, билансираее су са 383 хиљадј,а дин.; о'д тога 
кзноси имање у Куманову 229 хиљада a у Пран>ској бањи 
154 хиљада динара. Намештај и прибор je исказан са 68 хи- 
љгда — у последњој години за 24 хиљада више.

Повећање банчине делатности имало je за последицу 
и пораст бруто-добити : од 1.72 милиона у 1928. години по- 

' расла je на 2.65 милиона у 1930. години. Приходи од камата 
су порасли у последњој години за 150 хиљада (у 1929. годи- 
ни за читавих 500 хиљада) док су приходи од провизија мањи 
за 21 хиљаду код 850 хиљада динара. Кирије су у 1930. го- 
дини за три пута веће но у 1929 или 1928. години; a при- 
ходи од хартија од вредности су остали непромењени. У 
банчиним расходима сматрамо да je најповољнија чињеница 
смањење трошкова, који су према 1929. години мањи за 40 
хиљада a  износе 619 хиљада динара. Упркос обарања ка- 
матне стопе повећани су издаци на камате за 134 хиљада 
на 1.58 милиона, пошто су улози на штедњу много већи но 
лане. Порези и прирези су према 1928. години порасли за 
100%, a према 1929. години за 40 хиљада динара, на 136 хи- 
љада динара. О врло ригорозном билансирању доказују и от- 
писи сумњивих потражквања од 16 хиљада Динара, што се 
до сада није практиковало; и амортизација непокретности 
и инвентара ове je године већа но у претходним. Због свих 
1их промена чиста je добит остала иста као и лане, са 287 
хиљада динара.

Подељена je на следећи начин : 10% дотирано je ре- 
зервном фонду, a 3% пенсионом, укупно 37.3 хиљада динара. 
Ha m ie тантијеме подељено je управном одбору 10%, над- 
зорном одбору 4% a чиновницима 3%; укупно 48.8 хиљада 
динара. Ha име дивиденде исплаћено je 200 хиљада динара 
односно 10% a 857 динара пренето je на нови рачун.

Интересантна je дивидендна политика Врањске кредит- 
не банке : у 1921. години, (кад je основана) није плаћено 
ништа, у 1922. години 20%, у 1923. и 24. години 18%, у 
1925. години 20%; од 1926. до иоклЈучиво 1928. године 12% 
a последње две године 10%.

У управи Врањске кредитне банке се налазе следећа 
господа : претседник je Taca Т. Стајић, трг; потпретседник 
Риста Т. Стефановић, трг.; Стојан Атанасијевић, трг.; Дра- 
гутин Влајковић; Јован A. Стефановић трг.; Манојло Џура- 
ревић, трг.; у надзорном одбору су Александар П. Христић, 
адвокат, претседник; a чланови Јанко М. Пешић и Влајко 
Србинац, трг.
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SRPSKI KREDITNI ZAVOD D. D. — BOS. GRADIŠKA.

Međ novčane zavode, koji su početkom XX. veka osno
vani u Bosni i Hercegovini, sa  važnom privrednom zadaćom, 
da okupe oko sebe srpske nacionalne elemente, spada i Srpski 
kreditni zavod d d. u Bosanskoj Gradiški. Osnovan je 1907. 
godine inicijativom i učešćem Srpske banke u Zagrebu odnosno 
njezinih upravljača —  koji su u to  vreme potpomagali osni
vanje celoga niza takvih manjih banaka, koje su bile od vrlo 
velikog lokalnog značenja. Početna glavnica bila je veoma 
skromna, ali je već 1913. godine povišena na 300 hiljada kruna 
i 1919. godine na 500 hiljada kruna. Do 1922. godine povišena 
je na 4 miliona kruna odnosno 1 milion dinara. U 1925. godini 
Sleduje povišenje na 1.75 miliona, a 1926. godine na 2 miliona 
dinara, kod emisionog kursa od 140 dinara po akciji. Svega ima 
sada 20.000 imenskih akcija od po 100 dinara. U Prnjavoru ima 
banka i svoj fili jal.

Kao sve provincijske banke, tako je i Srpski kreditni za
vod u Bos. Gradiški usko povezan sa privrednim prilikama 
svoga kraja i okoline. Tamo dominira drvo i stoka, koji su po
slednje dve godine proživljava tešku krizu. Seča je smanjena a 
time je smanjena i zarada ondašnjeg naroda. Pod ovakvim okol
nostima za banku više nije važno pitanje povećanja poslova, 
već održanje ranije stečenih pozicija.

Srpski kreditni zavod je u tome pogledu imao srećnu 
ruku, što nam najbolje dokazuje upoređenje glavnih bilansnih 
pozicija za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Kaćun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Gotovina 597 469 954 524
Hartije od vrednosti 207 242 246 308
Vrednost pensionog fonda 52 52 52 47
Menice 7.541 10.301 12.619 13.191
Dužnici 3.555 3.334 2.721 2.373
Nepokretnosti — — _ 35
Ostave, garantije i t. d 2.151 1.977 4.580 5.984

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 700 782 881 1.002
Pensioni fond 173 211 272 324
Ulozi na knjižice 5.013 5.225 6.516 6.998
Ulozi po tek. rač. — 1.174 1.451 1.274
Poverioci 1.587 1.529 1.849 1.129
Reeskont 1.344 2.331 2.519 2.712
Sum njiva. potraživanja 258 177 _ —

Prenosni računi 319 510 606 438
Čista dobit 406 458 496 445
Zbir bilansa 14.104 16.375 21.174 22.464

Zbir bilansa svake se godine povećava, i ako j e porast u
1930. godini mnogo sporiji — kao posledica opštih privrednih 
prilika, kojima se ni banka nije mogla odupreti. U 1927'28. go
dini bilans je povećan za preko 2 miliona, u 1929. godini čak 
i za 5 miliona, dok u 1930. godini njezin porast iznosi samo još
1.3 miliona dinara.

Sopstvena sretstva bančina su također u porastu, i ako 
je glavnica ostala mepromenjena sa 2 miliona. Porast potiče od 
povećanja bančinih fondova, što je dokaz da uprava vodi ra
čuna o snaženju svojih sretstava. Kezerve su za poslednje tri 
godine porasle od 873 hiljade na 1.32 hiljade dinara odnosno 
od 40% na skoro 70% od glavnice.

Od stranih sretstava, kojima raspolaže banka, u porastu 
su ulozi na štednju i reeskont. Priliv uloga na štednju je uprkos 
privredne depresije konstantan; za vreme od poslednjih tri go
dina povećan je za 2 miliona na 7 miliona odnosno za skoro 
30%. АИ su tome na suprot smanjeni ulozi po tekućim raču
nima i poverioci. Prvi od 1.45 miliona u 1929. godini na 1.27 
miliona a poverioci od 1.85 miliona u 1929. godini na 1.13 mi- 
Jtona; ukupno obe su pozicije smanjene u 1930. godini za 900

hiljada dinara. Uprkos porasta uloga na štednju i reeskonta na 
2.71 milion, bilo je smanjenje veće, tako da su  ukupna strana 
sretstva krajem 1930. godine za 222 hiljade dinara manja no u
1929. godini. To je znak da je banka u 1930. godini počela da 
smanjuje svoj poslovni volumen, što je u današnje vreme je
dino pravilno.

Ukupni obrtni kapital bančin porastao je poslednje tri 
godine od 11.2 miliona na 15.98 miliona dinara u 1929. godini 
(u 1930. godini manji je za 100 hiljada dinara) a raspoređen je 
na sledeće plasmane:

Daleko najveći krediti dati su na osnovu menica, za šest 
puta više no dužnicima po tekućim računima. Š trukturelna1 p ra
mena u kretanju bančinih dužnika po tekućim računima i meni
cama vrlo je interesantna: dok kod skoro svih banaka prime- 
ćujemo da se poslednjih godina povećavaju krediti po tekućim 
računima na štetu menica, to je kod Srpskog kreditnog zavoda 
situacija obrnuta: za poslednje četiri godine smanjili su .se  duž
nici po tekućim računima od 3.56 miliona u 1927. godini na 2.37 
miliona u 1930. godini, a menični krediti su porasli od 7.54 mi
liona na 13.2 miliona dinara. To su jedina dva načina krediti
ranja. Lombardni i hipotekarni krediti se ne odobravaju.

Bančine hartije od vrednosti su poslednje četiri godine 
porasle za jednu trećinu odnosno za 100 hiljada na 308 hiljada 
dinara. Zajedno sa vrednoetima rezervnih fondova one iznose 
355 hiljada dinara. Gotovina u blagajni manja je no u 1929. 
godini, a sa 524 hiljade pretstavlja nekako 25% od glavnice.

U pogledu na relativno velika strana sretstva, naročito 
uloga po tekućim računima, poverioca i reeskonta bilo bi možda 
celishodno, da poveća banka svoja sopstvena sretstva novom 
emisijom, kako bi njima mogla zameniti poverioce i reeskont, 
koji bi i dalje mogao da posluži kao rezerva.

Upoređenje glavnih pozicija računa gubitka i dobitka 
daje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Kamata — 579 644 765
Porez i prirez 280 97 178 232
Troškovi 296 330 359 384
Čista dobit 406 458 496 445

Prihodi
Prenos iz ran. godina 10 2 9 14
Kamata 744 1.186 1.593 1.524
Razni prihodi 230 276 76 289
Zbir prihoda ili rashoda 984 1.464 1.678 1.828

Bruto dobit je poslednje četiri godine skoro udvostru
čena a u 1930. godini je iskazana sa 1.83 miliona dinara. Od 
toga otpada 1.52 miliona na prihod po kamatama, 289 hiljada 
na razne prihode, a na prenos dobiti iz ranije godine 14 hiljada 
dinara. Upoređeno sa ranijim godinama je prihod od kamate 
bio najveći u 1929. godini, dok su razni prihodi u 1930. godini 
veći no lane.

Pasivna kam ata veća je no ranijih godina, zbog pove
ćanja reeskonta i uloga na štednju. Ovo je povećanje intere
santno već i zbog toga, što su strana sretstva pe-r saldo manja 
no u 1929. goQini. To dokazuje, da se banka u ovoj godini slu
žila skupljim stranim sretstvima. Kod pozicije poreza imamo 
velike promene. U 1927. godini porezi su sa 280 hiljada dinara 
najveći; u narednoj godini, iznose samo 97 hiljada, što tum a
čimo na taj način, da je banka ranije godine porezu već u na- 
pred položila. Poslednje dve godine opet ponovno raste, na 232 
hiljade, što nije malo. Troškovi bančini kreću se u normalnim 
granicama; u poslednjoj, 1930. godini porasli su za 25 hiljada, 
što odgovara i. porastu ranijih godina.

Sumnjiva potraživanja knjižena su preko bilansa; u 1927.
i 1928. godini sa 435 hiljada dinara ali ih u 1929. i 1930. go
dini u pasivi više nema.

Čista dobit je u 1930. godini za 10% manja no lane a iznosi
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445 hiljada dinara. Podeljena je na sledeći način: 20% odnosno
86 hiljada dinara je dotirano rezervnom fondu, 5% (21.5 hiljada) 
pensionom fondu; kao vanredni dodatak rezervnom fondu 11.5 
hiljada. Tantijema upravnom i nadzornom odboru i nagrada 
čmovništvu iznosi 83.6 hiljada dinara a dobrovoljni prilozi 9 
hiljada. Pri tome treba napomenuti da je već i kroz račun gu
bitka i dobitka proknjiženo 3460 dinara kao dobrovoljni prilog. 
Na ime dividende plaćeno je 11% (5% redovne i 6% super- 
dividende) odnosno 220 hiljada dinara. Ostatak dobiti od 13.647 
dinara prenet je na novi račun.

U 1924. i 1925. godini plaćena je 16% dividenda; u na
rednim godinama postepeno opada: u 1926. godini iznosi 14% 
zatim u 1927. do 1929. godine 12% a  u 1930. godini 11%.

U upravi se nalaze gg.: Vladimir Rakić, Tomo Bjagojević, 
Lazar Stojadinović, Dragutin Brković, Tešo Prčić, Dr. Mirko 
Subotić, Milan Lajić, I. Miladinović i Žarko J. Mostić.

ТРГОВАЧКО ПРОМЕТНО Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Анализирајући биланс Трговачко прометног д. д. из 

Загреба за годину 1929 ми смо констатовали да се Трговачко 
прометно д. д. бави трговином житарица као и трговином 
колонијалном робом. Оно je било гросиста колико у једној 
толико у другој бранши. Ситуација у прошлој години се je 
темељито променила. Колонијално оделење одвојило се од 
оног за жито и земаљске продукте. Досадашње главни ди- 
ре.ктор и водитељ колонијалног оделења г. Т. Гринфелд ос- 
нсвао ije своју самосталну радњу у колонијалној роби. Трго- 
в&чко прометно д. д. бави се у најновије време само трго- 
вином житарица и земаљских продуката.

У вези са одвајањем колонијалног оделења као и во- 
дећи рачуна о смањеној могућности пословања житарицама 
јер извоз у главноме не долази више у обзир, проведено je 
ове године и снижење главнице од 9 на 3 милиона динара.

Операција редукције главнице проведена je ове године 
тако да не долази до изражаја у биланси за прошлу годину. 
Праву слику подузећа и његовог рада видећемо тек из би- 
лансе за годину 1931 кад буде исказана главница не од 9 
него од 3 милиона динара.

За трговину житарицама за велика подузећа, осим ку- 
куруза где монопол није апсолутан, остаје једино домаће тр- 
жиште. Међутим и оно je у погледу трговања скучено. Тр- 
говци жита могу да купују пшеницу за Извозно друштво. 
Млинови могу куповати осим неких изнимака, само од При- 
вилегованог извозног друштва. Према томе поље рада трго- 
ввца житом скучено je и у унутрашњем промету на мини- 
мум. Koje онда чудо што поједине велике житарске фирме 
напуштају пословање и повлаче се. Ако даиашње стање по- 
траје дуго, једног дана кад се силом нових прилика поновно 
нађемо на терену слободније трговине констатоваћемо да 
немамо довољан број фирми које би биле у стању да ту тр- 
говину узму у CBOije руке.

Биланс Трговачко прометног д. д. за 4 последње ro- 
дине показује следећу слику :

Актава. 1927 г. 1928 r. 1929 г. 1930 г.
у хиљадама динара

Благајна 248 293 289 177
Роба 6.752 4.634 8.387 4.866
Менице 487 252 858 154
Ефекти 11 16 10 10
Дужници — — 24.117 17.965
Салдо дужника-повер. 4.191 4.281 — —

Ласива.
Главница 9.000 9.000 9.000 9.000
Резерва 375 375 425 425
Прихвати 2.300 — 6.755 3.238
Повериоци — — 17.205 10.113
Добитак 20 38 177 297
Укупан биланс 11.795 9.513 33.663 23.174

Биланса sa 1930 годину може се заправо упоредити

само са билансом за 1929 годину. Године 1927 и 1928. дуж- 
ници и повериоци нису засебно билансирани, него пер салдо, 
што може дати погрешну слику.

Укупан биланс за 1929 годину износио je 33.7 милиона, 
a прошле године само 23.2 милиона. За 10 милиона динара 
мање a да при томе још није било спроведено смањеше глав- 
нице од 9 на 3 милиона динара. Пословање je већ прошле 
године почело слабити.

Залиха робе редуцирана je од 8.4 на 4.9 милиона или 
готово на поло-вину. A дужници спустили су се од 24.1 на 18 
милиона што je опет у вези са смањењеем послова. Код тр- 
говине ен грос смањење послова значи и смањење потражи- 
вања јер се послови. добрим делом одвијају са платежним 
роком од неколико недеља или чак и месеца.

У вези са редукцијом пословања дотично залихе робе 
и потраживања редуциоаие су и обавезе. Акцепти су смашени 
0д 6.8 милиона концем 1929 године на 3.2 милиона концем 
1930. или на мање од половине. A повериоци су се опустили 
од'. 17.2 на 10.1 милиона. Смањењем залихе робе и смањењем 
потраживања подузеће je са своје стране требало мање кре- 
дита у првом реду код банака.

Чисти добитак концем године износи 297 хиљада ди- 
нара. Од тога je пренос из прошле године 173 хиљада; no 
томе пак je зарада прошле године износила 124 хиљада ди- 
нара.

Управни одбор сачињавају г. r.: Теодор Гринфелд, 
Ж ига Ендрењ, a Надзорни одбор г. г.: Др. Бранко Алексан- 
дер, Јосил Б. Дајч, Драгутин Фишер и Јосип Грос.

ДИОНИЧАРСКО Д РУИ ТВО  ЗА РИБОГОЈСТВО Д. Д. —
ЗАГРЕБ.

Ркбогојство и рибарење у слатким водама једног дела 
Савске бановине игра знатну улогу. И то не само no река-ма 
него нарочито no рибњацима. Природно и вештачко рибо- 
гсјство у вештачким рибњацима нарочито je проширено у 
Словенији. Тамо je раније готово свако веће имање имало и 
свој рибњак. Да вештачки рибњаци добро рентирају види 
се и no томе што се баш сада код Брода уређује један нов, 
модеран рибњак који ће стати неколико милиона динара.

Риба се троши у земљи и извози. Поједини велики 
рибњаци извозе знатне количине рибе у ближе земље a на- 
рочито у Немачку.

Да je рибогојство у Савској бановини знатнија граиа 
привредне делатности види се довољно из пословања Дио- 
ничарског друштва за рибогојство, које билансира са скоро 
30 милиона дииара. Дионичка главница овог подузећа из- 
носи 7.2 милиона динара. У управи седе и чланови из Бу- 
димпеште, Амстердама и Париза. To све показује да се ради
о подузећу великих димензија.

Дионичарско друштво за рибогојство основано je 1907 
године. Дионичка главница износила je 600.000 круна. Го- 
дине 1911 повишена je на 1.2 милиона круна, 1918 на 1.8 
милиона круна, a 1922 године претвара се у 450.000 динара 
услед измене круна за дииаре у релацији 4:1. Године 1928 
врши се валоризација инвестиција према закону из 1926 го- 
дине, којом се добио износ од 9,973.904 динара. Од тога je 
дато фонду валоризације 3,223.704 динара. Посебном фонду 
je дозначен износ од 6,750.000 динара. Године 1929 тај се 
фонд додељује главници која тако износи 7.200.000 динара. 
Номинала акције износи сада 800 динара (уместо ранијих 
које су гласиле на 200 круна дотично 50 динара).

Дионичарско друштво за рибогојство спада у инте- 
ресну сферу Мађарске кредитне банке и њених страних 
веза. Раније je и централа подузећа била у Пешти; у За- 
греб се преселила тек после 1919 године.

Биланси за 4 последње године овако изгледају : 
Актива. 1927 г. 1928 г. 1929 r. 1930 r.

у хиљадама динара 
Благајна 56 51 75 69
Некретниие 485 9.853 9.853 9.853



Индустриј. жељезница 2g 634 634 634
Инвентар 1.375 1.278 1.214 1.188
Ефекти ■ — — 38 7.973
Складиште житарица — — 54 336
Гооподарство — — 16 82
Дужници 334 387 — 4.163
Роба _ _ 6.144 6.008 4.249
Губитак 101 — — —

: Пасива. ■
Г лавница , 450 450 7.200 7.200
Фонд за  повећање

главнице — 6.750 — —
Ресерва валоризације — ' 3.233 3.233 3.233
Повериоци 1.884 7.678 7.729 17.711
Добитак — 201 281 250
Укупна биланса 2.381 18.349 18.518 28.551

Некретнине су после валоризације билансиране са 
9.85 милиона динара. Подузеће има властите рибњаке у Кон- 
чаници, Пољани и Уљанику у површини од 2.870 катастралних 
јутара. Инвестиције прелазе нешто преко 10 милиона динара. 
Властита сретства износе 10.5 милиона : 7.2 милиона глав- 
ница и 3.3 милиона резерве. По томе све еу инвестиције по- 
кривене властитим сретствима.

Подузеће има и властиту индустријску жељезницу за 
превоз рибе до жељезничке станице. Прошле две године оно 
je подигло и складиште житарица да ce бави и сејањем жи- 
тарица на земљишту око рибњака.

У билансу за прошлу годину налазимо позицију ефекти 
cs. скоро 8 милиона динара. Није познато у коју су сврху 
вабављени и који ефекти. Свакако та трансакција није у вези 
са пословањем самих рибњака. И о њој није у јавности ни- 
шта познато.

У билансу за прошлу годину налазимо и позицију ду- 
жници са преко 4 милиона динара дочим у билансу за 1929 
годину дужници не износе нити динар. Залиха робе која je 
концем 1929 године билансирана са 6 милиона, прошле го- 
дине билансирана je са 4.2 милиона. Можда 1929 године није 
чињена разлика између робе дужника, дотично je све било 
књижено на једном рачуну.

Повериоци су порасли за скоро 10 милиона динара 
што je у вези са порастом позиција у активи, нарочито по- 
зиције ефекти.

Пословни успеси бивају све то бољи. Пре 4 године 
још je исказан губитак. Последње 3 године годишњи доби- 
так износи 200 до 250 хиљада динара.

Подузеће продуцира годишње до 120 вагона a иде ce 
зз тиме да ce производња још знатно повећа.

У управи ce налазе следећа г.г.: Ватрослав Хондл, 
Бруно в. Балог (Будимпешта), Деметар Костиал-Живано- 
вић, Д-р Милан Врбанић, Едмон Мајкснер, Алард Пиерсон 
(Амстердам), Пиер Шејсон (Париз), Лудвиг Кугел (Ве- 
лики Здеици) Барон Андрија Херцог (Будимлешта), Барон 
"Буро Улман (Будимпешта)ј Геза Хирш (Будимпешта), Д-р 
Бела ф. Долорански (Будимпешта). Директор je Лудвиг 
Кугел.

ПРВО ЈУГОСЛАВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д. ШЕНКЕР 
И КОМП. — ЗАГРЕБ.

Пре рата ми смо имали веома мало наших подузећа 
која су ce бавила транспортним пословима. Нарочито по- 
словима са иноземством. Све што смо имали било je неко- 
лпко подузећа за превоз покућства.

Транспортни посао je један неопходни инструмент да- 
нашше трговине. Ако један наш извозник има да отпреми у 
Немачку или коју другу државу извесну робу, ако нема

тамо уске послобне везе, мора ce обратити једнсш Tpaacno.pf- 
иом подузећу које ће ту пошиљку да инстрадира, да обави 
све царинске формалности и да евентуално врши и инкасо. 
Слично je и са иноземством које код нас пласира сво'је про- 
дукте.

После рата ми смо добили великих транспортних по- 
дузећа, која су у ствари афилиације .страних концерна 
Можда да ни у једној привредној бранши наш елеменат није 
тако слабо заступан као у транспортној. Сва подузећа те 
струке која код нас раде, na имала она и звучна наша име- 
еа или југославенски привесак, у страним су рукама. При- 
знајемо да ни код једне бранше није тако тешко осн-ивати 
нова самостална подузећа као код транспортне. Да би једно 
таково подузеће могло одговарати захтевима својих комите- 
ната, апсолутно je потребно да у свим важнијим центрима, 
која долазе у обзир за трговину дотичне земље, има уске 
везе, no могућности властите филијале односно афилијације. 
Ни један привредник неће да ради са неколико транспортних 
подузећа већ према својим пословним релацијама.

Неколкко великих страних транспортних концерна 
подржава код нас своје афилијације. Нека и у форми акцио- 
нарских друштва као Блум и Попер, Kapo и Јелинек, С. и В. 
Хофман те Шенкер и Комп.

Велико интернационално транспортно подузеће осно- 
вано je код нас 1920 године афилирано подузеће под име- 
hOM Прво југославенско транспортно д. д. Шенкер и Ко. Се- 
диште подузећа je у Загребу a у Београду, Марибору, Ја- 
сеницама, Сушаку, Солуну, Суботици и Новом Саду подр- 
жава филијале.

Дионичка главница од 1.5 милиона динара лотпуно je 
уплаћена. Код подузећа суделује и Југославенска банка.

Биланси за 4 последње године овако изгледају :

Актива. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.
у хиљадама динара

Благајна 677 1.304 916 569
Валуте 18 102 46 222
Ефекти — — 67 10
Инвентар 422 365 300 298
Дужници 13.480 15.104 13.669 14.153
Г убитак 211 ' — ■ — —

Пасива.
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Повериоци 12.602 14.869 13.235 13.389
Резерва 30 30 50 50
Добитак — 9 29 90
Укупна биланса 14.799 16.876 15.000 15.436

Упада у очи сразмерио јача залиха готовине. To je у 
вези са природом пословања. Колико централа толико фи- 
лијале, морају имати већу готовину, у првом реду ради пла- 
ћања царине и трошкова подвоза који ce код нас врше само 
у" готово.

Инвестиција, осим иешто инвентара, подузеће нема. 
Нема ни својих складишта што je често случај код сличних 
подузећа. Робу коју има да прими или одашаље, оно депо- 
иира или у жељезеничким магазинима или у јавним склади- 
штима дотично одмах одвози у приватна складишта.

Дужници су доста знатни и покривају ce повериоци- 
ма. Велика подузећа имају редовито рачуне код транспорт- 
них подузећа пак ce обрачунавање врши периодично.

Поред тога обрачунавања са филијалаЈча односно афи- 
л^фaним подузећима иноземства врше ce месечно или квар» 
тално. Услед тога у биланси видимо знатна потраживања 
али и знатне обавезе.

Пословни успех последњих година знатно ce побољ- 
шава. Требало je утрошити много труда и енергије и жртво«
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вати знатна сретства док се je подузеће изградило, Интере- 
сгнтно je да су пословни успеси бољи ових последњих го- 
дина кад je наш промет са иноземством много слабији него 
ранијих година. Рационализација je проведена и у транс- 
г.ортној бранши и она je дала повољне резултате.

Још у 1927 години исказан je губитак од 211 хиљада 
динара. Године 1928 већ имамо добитак од 9 хиљада a 1929 
године од 29 хиљада. У прошлој години добитак већ расте 
на 90 хиљада динара.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику :
Губитак. 1927 г. 1928 r. 1929 г.

у хиљадама динара
1930 г.

Трошкови и порези 7.142 6.781 6.145 6.022
Отписи _ _ — 737 104
Добитак — 9 29 96
Пренос губитка 140 211 — —-

Добитак.
ГТриходи експедиционог 

посла 7.071 7.002 6.903 6.193
Пренос добитка — — — 29
Губитак 211 — — —

Приходи су смањени. Али су смањени и издаци. Упада 
у очи да je 1929 године отписано за 737 хиљада динара. Нека 
потраживања која су се вукла неколико годика била су от- 
писана, због чега се има сада чиста ситуадија. Иначе би те 
године добитак био знатан. И прошле године отписано je 
за 100 хиљада динара.

У управи налазе се следећа г.г.: Даниел Димовић, Д. 
Хоскес, Едо Марковић, јакоб Шпилман, Дамњан Бранковић, 
Јулиус Локте, Ернест Ружински, Георг Карпелес-Шенкер; 
директор je г. Игнац Хенигсфелд.

Trgovačko prometno d. d., Zagreb
Račun izravnanja na dan 31. decembra 1930.

Aktiva Pasiva

Динара Дннара
Blagajna 177.930.42 Dionička glavnica 9,000.000.—
Roba { 4,866.973.30 Redovita pričuva 425.000.—
Menice 154.334.30 Porezna pričuva 100.000.—
Vrednosni papiri 10.000.— Prihvati 3,238.400.56
Našastar 1,— Verovnici 10,113.204.78
Dužnici 17.965.796.13 Dobitak:

prenos iz godine 1929 173.202.97
za godinu 1930 124.326.84

Ukupno 23,174.135.15 Ukupno 23,174.135.15

Račun gubitka i dobitka na dan 31. decembra 1930.
Gubitak Dobitak

Динара Динара
Upravni troškovi, porezi i dr. 2,225.161.37 Prenos dobitka iz 1929 173.202.97
Kamati 512.974.22 Dobitak na robi 3,509.174.28
Otpisi neutj. tražbina 646.711.85
Dobitak:

prenos iz god. 1929 173.202.97
za god. 1930 124.326.84

Ukupno 3,682.377.25 Ukupno 3,682.377.25

UPRAVNI ODBOR f NADZORNI ODBOR



Српсжи к р е д ж т н н  з а в о д  д ,  д .  у  Бос« Градишци
Актива Рачун лзравиаља иа дан 31. децембра 1930. год. Пасжва

Дииара
Готовина 524 397 98 
Вредносни папири 308.219'— 
Вредности мировинског фонда 47.250 — 
Менице 13,19!.509’85 
Дужници 2,373.317’20 
Некретнине 35.000'— 
Кауције 110.000'— 
Оставе 5,639.365’97 
Дужнини n o жиро акцеатима 235 000’—

Двнара
Деоничарска главница 2,000.000’— 
Резервни фоад 1,002.250’— 
Мировински фонд 323,9l8‘20 
Новчани улози:

на уложне књижице 6,998.260*09 
no текућем рачуну 1,274 349*50 

Веровници 1,129.179*47 
Неаодшнута дивиденда 156.428*15 
Реесконт 2,712.051’— 
Преносне ставке 437.7t l ’85 
Полагачи кауција 110.000’— 
Остављ&чи остава 5,639.365'97 
Жиро акцепти 235.000’— 
Чист добитак : 

пренос из 1929. године 14.51Г60 
добитак за 1930. годину 430.974”17

Укупно 22,464X60'— 

Губитак Рачун губитка и добитка

Укупно 22,464.060’— 

на дан 31. дец. 1930. год. Д обнтак

Динара
Камата 765.58525 
Порез 232.437-45 
Трошкови 380.917'16 
Добровољни прилози о 3.460'— 
Чист добитак ’ 445.545'77

Динара
Пренос из 1929, године 14 571'60 
Камате 1,524.142’92 
Разни приходи 289.231 '11

Укупно 1,827.945'63 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 1,827.945*63 

Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р

Прво југославенско тран еп ор тм о д. д .  Шежер и комњ -  Загреб
Актива Рачуи мзравиата на дан 31. д е ц ем б р а  1930. год. Пасиаа

Динара
Готовнна у благајаи 596,925’20 
Стране валуте 222.423'26 
Ефекти 10.000'— 
Инвентар 298.250"— 
Дужници 14,153.732'75 
Преносне ставке 154.798 14

Динара
Диоиичка главница 1,500.000'— 
Вјеровници 13,789.883’92 
ГТричувна заклада 50.000*— 
Добитак 96 245’43

Укупно 15,436'129.35 

Губитак Рачун губитка ж добнтка

Укупно 15,436.129*35 

на дан 31. дед. 1930. год. Добитак

Динара
Управни трошкови и порези 6,022.154'75 
Отпис неутјеривих тражбина 104.358'70 
Добитак - 96.245’43

Динара
ГТренос добитха из год. 1929. 29,697'63 
Приходи од експедвционог посла 6,193;06Г25

Укупно 6,222.758’88 Укупно 6,222.758’88

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



AH A ЛИ 3 A Б И Л А Н С А
Додатак „Народнопи Благостању“

Б РО Ј 50 БЕОГРАД, 12 ДЕЦЕМ БАР 1931. ГОДИНА Ш

Садржај :
Zaječarska zadruga za međusobno pomaganje i štednju — Zaječar 
„Славија” дионичарско друштво за индусгрију дрва — Загреб 
Jugoslavensko trgovačko a. d. — Beograd— Zagreb—Ljubljana 
Opća štediona d. d. u Varaždinu
Југословенска текстилна творница Браћа Холцнер д. д. —- Загреб

ZAJEČARSKA ZADRUGA ZA MEĐUSOBNO POMAGANJE 
I ŠTEDNJU — ZAJEČAR.

Zaječarska zadruga za međusobno pomaganje i štednju 
u Zaječaru pripada međ najstarije provincijske kreditne usta
nove, a 1930. godine ona je slavila 45. godinu svoga posto
janja (osnovana je u leto 1885. godine). Ona danas nije samo 
najstarija već i jedna od najmoćnijih.

Ranije njezina je glavnica iznosila 20Ö.000 dinara pode- 
ljena na akcije od po 50 dinara; posle svetskoga rata, u 1922. 
godini glavnica je povišena iz rezervnih fondova na 400 hiljada 
dinara, kojom su prilikom akcije prežigosane na 100 dinara, 
lste godine glavnica je povišena na 1 milion, a 1928. godine na
2 miliona dinara.

Njezinu ulogu u našem provincijskom novčarstvu kao i 
njezino značenje kao kreditna ustanova, naročito za Zaječar i 
okolinu najbolje tumači sledeća tablica, u kojoj smo uporedili 
glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Dobijamo 
sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929.

u hiljadama dinara
1930.

Gotovina 354 1.123 1.160 474
Zajmovi po menicama 11.093 11.304 10.744 9.910
Zajmovi po tek. računima 9.002 13.570 19.854 23.214
Zajmovi po zalogama 512 586 464 331
Hartije od vrednosti 409 397 '429 1.412
Vrednost rez. fondova 780 1.070 1.255 2.120
Nepokretnosti 532 729 878 861
Nameštaj posle otpisa, 1 1 15 12
Akc.epti u deppu — — 500 500
Razna aktiva 264 76 15 4
Prenosna aktiva 
• Pasiva • ■ ,

9,2.75 14.822 24.740 26.275

Glavnica 1.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 1.675 3.697 3.886 3.947
Ulozi na štednju 16.671 20.312 24.546 30.074
Poverioci 1.731 1.730 2.586 1.465
Prenosna kamata 236 231 236 152
Neisplaćena dividenda .3 3 3 4
Razna pasiva — • — 3 4
Tantijema 26 26 52 52
Dobit za podelu 321 321 641 641
Reeskont 1.282 535 859 —

Zbir bilansa 22.947 28.855 35.315 38.840
Ukupno 32.222 43.678 60.055 65.115

Novčanih zavoda, koji bilansiraju sa 65.2 miliona imamo
u unutrašnjosti Srbije vrlo malo. Zaječarska zadruga je u tome 
pogledu van konkurencije. Njezini se bilansi odlikuju i velikom 
preglednošću. Ona spada međ vrlo retke srpske novčane insti
tucije, koje u svome bilansu odvajaju ostave, naplate, kaucije,

■ supergarancije i ostale tranzitorne pozicije od svog obrtnog ka- 
j  pitala. Sopstvena sretstva su relativno uzevši, vrlo znatna, 
ј Glavnica je u 1928. godini duplirana; tom prilikom povećane 
f  su i rezerve Zadruge, iz uplaćenog ažija, za 2 miliona dinara. 
I Redovnim godišnjim dotacijama fondovi se stalno povećavaju, 
! tako da su krajem 1930. godine već za skoro 100% veći od 
I glavnice, tako da iznose sopstvena sretstva ukupno 6 miliona 

dinara.

Kretanje uloga na štednju je upravo jedinstveno. Od 
1927. do 1929. godine povećanje iznosi nekako godišnje 4 mi
liona; u 1930. godini, kada je priliv uložaka već skoro svugde 
prestao, osporen ili je čak i počeo odliv, pokazuje Zaječarska 
zadruga rekordan priliv od skoro б miliona dinara. To više nije 
redovan prirast štednje, već smo ubeđeni, da su to ulozi, koji 
su podignuti kod drugih banaka i uloženi u Zadrugu, koja uživa 
optimum poverenja u svome okrugu. Tako vidimo, da su ulozi 
na štednju po uložnim knjižicama porasli od 16.67 miliona u 
1927. godini na 30.07 miliona krajem 1930. godine, odnosno za 
tri godine za 81.5%. Oni su i glavni izvor obrtnog kapitala za
druge. Upoređeno sa ulozima ostali su izvori neznatni; pove
rioci po tekućim računima iznosili su u 1927. i 1928. godini ne
promenjeno 1.73 miliona. U 1929. godini oni se povećavaju na 
2.58 miliona, a u 1930. godini, zbog većeg priliva uloga za
druga ih iskazuje sa svega 1.5 miliona. Reeskontni kredit u 
1930. godini uopšte više nije iskorišćen i on pretstavlja za za
drugu jednu vrlo važnu, gvozdenu rezervu. U 1927. godini bio 
je reeskont iskazan sa 1.28 miliona; u narednoj smanjen je na 
535 hiljada, dok se u 1929. godini ponovno povećao na 860 hi
ljada. Da to nije redovan, već samo sporadičan izvor sredstava, 
pokazuje 1930. godina, u kojoj je rédiskontni kredit, kao što 
smo već napomenuli, u celosti likvidiran.

Ukupna strana sretstva iznose krajem 1930. godine 31.54 
miliona prema 19.68 miliona u 1927. godini, a ukupni bančin 
obrtni kapital je prema 1927. godini porastao za 15.9 miliona 
na 38.8 miliona dinara u 1930. godini. U aktivi raspodeljen je 
na sledeće pozicije: Najviše je dato na zajmove po tekućim ra
čunima, koji su od 9 miliona u 1927. godini porasli na 23.2 mi
liona u 1930. godini odnosno za 150% ili 14.2 miliona dinara. 
Tome na suprot pak se smanjuju menični krediti, što je uosta
lom pojava koju smo već češće puta zabeležili. Krediti po te
kućim računima postali su za novčane zavode sve povoljniji; 
bolje je ukamaćenje a i garancije mogu biti povoljnije no kod 
meničnih kredita. Kod Zaječarske zadruge menični krediti iz
nosili su 1928. godine 11.3 miliona a krajem 1930. godine oni 
dostižu svega još 9.9 miliona dinara. Znači da se novi menični 
krediti sve rede odobravaju i da se stari postepeno likvidiraju.
S obzirom na ogroman priliv uložaka Zadruga raspolaže vero
vatno i sa velikom gotovinom odnosno sa znatnim potraživa
njem kod novčanih zavoda, koji su bilansirani preko računa 
zajmova po tekućim računima. Smatramo da je izvestan deo
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povećanja tog računa u poslednjoj godini baš posledica pove
ćanih potraživanja kod banaka. Bilo bi možda oportuno, da se 
ta potraživanja objavljuju u zasebnoj poziciji, pošto oni po 
svome biću nisu identični sa kreditima datim privatnim zajmo- 
tražiotima.

I krediti na zaloge — lombard hartija od vrednosti su u 
postepenom opadanju: od 586 hiljada dinara u 1927. godini na 
331 hiljadu krajem 1930. godine.

Kretanje svih ovih pozicija pokazuje, da u poslednje 
vreme Zadruga sve više pojačava likviditet svoje aktive, što će 
se u bilansu za 1931. godinu pokazati kao vrlo pravilna i u da
našnjim prilikama jedino moguća poslovna politika.

Bančine hartije od vrednosti porasle su od 920 hiljada u 
1927. godini na 3.53 miliona krajem 1930. godine; od toga ot
pada 2.12 miliona na hartije rezervnog fonda. Najveći deo efe- 
kata je plasiran u državne hartije od vrednosti. Nepokretnosti 
Zadruge su iskazane sa 861 hiljadu dinara; u to treba ubrojiti 
zadrugin „Hotel” koji se bilansira sa 85 hiljada predratne vred
nosti i novopodignute kancelarije (643 hiljade dinara) i imanje 
zadruge, kupljeno u 1930. godini. Sve ove nepokretnosti pret- 
stavljaju višestruku vrednost od iskazane — a time lepe tihe 
rezerve.

Račun gubitka i dobitka daje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Kamata 1.504 2.027 2.222 2.545
Poreza 238 234 326 318
Troškovi 137 239 439 321
Otpisi 5 7 407 49
Plate — 127 173 237
Dobit 347 348 693 693

Prihodi
Kamata 1.205 2.005 2.882 2.861
Od nepokretnosti 37 140 120 123
Provizije 989 981 1.259 1.180
Ukupno 2.231 3.128 4.262 4.164

Bruto dobit bila je najveća u 1929. godini sa  4.26 mi-
liona, dok je u 1930. godini za 100 hiljada dinara manja. Uprkos 
znatnog priliva uloga — pasivna kam ata je povećana za preko 
300 hiljada dinara, i ako su reducirani poverioci i reeskont — 
ipak su podbacili, prihodi od kam ata; oni su za 21 hiljadu manji 
no lane, a iznose 2.86 miliona dinara. Oborena je i kamätna 
stopa, ali su ovi smanjeni prihodi od kam ata ipak posledica 
podržavanja većih potraživanja kod banaka, na koje prima za
druga mnogo manji interes nego za zajmove. Ali je to u sada
šnjim prilikama manje zlo, jer barem ne treba mučiti muku sa 
zamrznutim potraživanjima ili insolventnim dužnicima. Kao po
sledica smanjenja kreditnog volumena opali su i prihodi od 
provizija, dok su oni. od nepokretnosti nešto malo porasli, a iz
nose 123 hiljade dinara.

U rashodima pada u oči pozicija piata; ona iznosi svega 
237 hiljade dinara, što je upravo neverovatno malo, naročito 
ako uzimamo u obzir da bilansira zadruga sa 65 miliona dinara. 
Ostali troškovi, kao što su to dnevnice članovima uprave, kane. 
materijal, ogrev, osvetlenje, pošta i telefon i t. d. i t. d. iznose 
svega 321 hiljadu dinara, tako da svi troškovi zadruge ne pre
laze ni 558 hiljada dinara. Porezi su iskazani sa 318 hiljada di
nara, a prema pretprošloj godini malo su smanjeni. Od inve
sticija je otpisano 50 hiljada (u 1929. godini 407 hiljada); zbog 
ovako malene režije Zadruga je u stanju, da iskazuje istu dobit 
kao i prošle godine, naime 693 hiljade dinara.

Na ime tantijeme Zadruga je podelila članovima uprave 
statutima predviđenih 7.5% (52 hiljade dinara); od ostatka 
dobiti podeljeno je na 20.000 akcija 640 hiljada dinara odnosno 
32 dinara na udeo, što je ravno dividendi od 32%, koliko is
plaćuje Zaječarska zadruga neprekidno kroz sve posleratne 
godine.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Milutin Stanojević, 
pretsednik; Nik. P. Nikolić, potpretsednik; Milan A. Stevanović,

Doka J. Coković, Milan Ivanović, Mih. J. Đorđević, Jovan K. 
Ničić, Stanimir Marković i Milenko Jocić; a u nadzornom od
boru: Ljuba Ivanović, pretsednik; Nikola J. Panić, Sava Mi- 
trović, Borislav Iiić i Stojan Jončić.

„СЛАВИЈА” ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНДУСТРИ- 
ЈУ ДРВА —  ЗАГРЕБ.

„Славија” д.д. за индустрију дрвета основана je у За- 
гребу 1919. године. Одмах после рата, кад je ондашњи пове- 
реник за трговину загребачког Народног Вијећа г. Др. Шур- 
мин донео наредбу да сва подузећа, која имају фабрике на 
нашој територији a централе у иовом иноземству, у првом 
рсду у Пешти, морају своја седишта пренети ,на нашу др- 
жавну територију, основано je код нас много нових акцио- 
нарских друштава која су преузела ангажман тих страних 
ггодузећа на нашем територију. Ми смо онда добили много 
нових индустриских подузећа која су у врло малом броју била 
само наша. Велики мађарски консерни дрвета који су у знат- 
ној мери били заинтересовани у нашим шумама (у првом реду 
у славонској храстовини), остали су то и даље иако су своје 
интересе морали предати друштвима која су код нас била 
протоколирана. Акције су међутим остале и даље у њиховим 
рукама. Ми смо се тек каеније решили претежног утицаја 
Маџара у нашој индустрији дрвета. Али ми све то нисмо 
извели из сопствених снага, пошто je међувременом и дру- 
ги страни капитал био почео да се интересира за нашу ин- 
дустрију дрвета.

„Славија” у главноме заступа југословенске интере- 
се консерна „Офа” . Данас има „Офа” у Југославији неко- 
лико шумских подузећа које коитролира. „Славија” ije међ 
њима била прва и неко време и најважнија. Пре неколико го- 
дина „Славија” je била добила концесију за експлоатацију 
великих босанских шума у пределу Шебешић. Имала се из- 
градити и уско-трачна пруга Вакуф—Рама која би западну 
Босну спајала са Херцеговином и морем. Међутим касније 
Т0 ije концесија препуштна другима.

„Славија” има данас стругару у Винковцима a у За- 
гребу има велико стовариште дрвета. Она je у Загребу удру- 
жена са неким другим подузећима „Офиног” концерна, на 
који се начин постигла знатна уштеда у администрацији. A 
прилике шумске индустрије данас су такве да се мора води- 
тг рачуна и о најмањим издатцима.

„Офа” je претрпела знатне губитке, који долазе из 
ангажмана у Румунији. Подузећа која она има у Југославији 
како последњих година нису давала неке нарочите профи- 
те, ипак нису била извор тешких губитака и разочарења.

Биланси за 4 последње године овако изгледају :
Актива. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

у хиљадама динара
Благајна 13 57 9 50
Ефекти и јамчевине 2.003 1.108 1.112 1.479
Инвестиције 137 209 209 249
Шуме и роба 6.336 19.771 19.875 21.191
Дужници 10.148 6.385 11.555 8.813
Губитак 342 259 165 115

Пасива.
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва амортизације 113 128 128 128
Прихвати 1.975 6.336 6.366 175
Повериоци 11.563 15.965 21.104 26.265
Укупно 18.981 27.781 32.929 31.895

Укупна биланса je до прошле године била у стал-
ном порасту. Криза која je захватила индустрију дрвета при- 
мсћује се и на билансама подузећа. Код неких и на заради 
a готово код свих на збиру билансе.

Шуме и роба показује пораст и у ггрошлој години. To 
показује да je пласирање израђене робе много слабије него 
раније. ТТод крај прошле године наш извоз дрвета био je 
пао готово на половину раније количине. Подузећа нису ра- 
чунала са тако тешком депресијом na их je криза захва-
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тила са знатним комплексима шума и са знатним количинама 
илрађене робе. Међутим видимо код дужника опадање од 
3 милиона. Код слабије продаје робе, мања су и потражи- 
вања, и ако су се у међувремену погоршале и прилике пла- 
ћања.

Повериоци су порасли за 5 милиона динара. Али су 
са друге стране опали прихвати за преко 6 милиона. Како je 
и финансирање са акцептима вршено no истим новчаним гру- 
пама јер су оне есконтирали прихваћене менице, то je за 
подузеће прилично свеједно дали дугује no конто-коренту 
или no есконтираним акцептима.

Концем 1927. године износио je губитак 342 хиљаде 
динара. Концем прошле године свега још 115 хиљада. За 
ове 4 године je дакле смањен за нешто преко 200 хиљада 
динара. Подузеће ради већ неколико година са добитком 
само што се исти употребљава за отпис ранијих губитака. 
И прошле године чисти je добитак износио 50 хиљада ди- 
нара који je употребљен на отпис губитака.

Развитак пословања у овој години неће бити најпо- 
всљнији (a то ни код осталих подузећа шумске индустрије). 
Поједина подузећа која немају велику режију a повољан по- 
ложај у погледу продукције и транспорта израђене робе, још 
ће некако проћи, док he највећи део подузећа морати ову 
годину завршити са осетљивим губитком. A што je најгоре 
перспективе за најближу будућност нису ни најмање повољие 
макар се ради на све стране око стварања картела.

У управи „Славије” се налазе следећа г. г.: Владимир 
Арко, (претседник) ; д-р- Ханс Адлер (потпретседник) ; Иво 
пл. Мошински, Д-р Адолф Цувај, Д-р Ернст Попер-Прод- 
храги (Беч); Д-р Вилхелм Блументал, (Братислава) ; Д-р 
Иво Елеговић.

JUGOSLAVENSKO TRGOVAČKO A. D. — BEOGRAD
ZAGREB-LJUBLJANA.

Broj trgovačkih poduzeća akcionarskog tipa kod nas nije 
znatan. Tek nekoliko takvih poduzeća igraju vodeću ulogu u 
našoj privredi. Jugoslavensko trgovačko a. d. Beograd-Zagreb- 
Ljubljana sa centralom u Zagrebu, i ako je osnovano tek pred 
dve godine, spada u red naših vodećih trgovačkih poduzeća. 
Ono je osnovano u glavnome po g. Vladi Radan u Zagrebu, a 
u zajednici sa firmama Hinko Mayer i dr. Zagreb, Ristić i Mi- 
lošević, Beograd, Ivan Jelačin Ljubljana, Dingarac, Goločevac i 
Stojanović, Beograd-Skoplje, Gliša Andrejević, Beograd, Gre- 
benarović i Dukomirović, Niš i Savska banka Beograd. Retka 
su kod nas akcionarska društva kod kojih bi sarađivali kao 
osnivači privrednici gotovo iz svih delova države. Ali je i ka
rakter Jugoslavenskog trgovačkog a. d. takav da se mora osla
njati na privrednike iz svih važnijih centara naše države.

Jugoslavensko trgovačko a. d. bavi se uvozom koloni
jalne robe. Ali to nije njegovo glavno zanimanje. Njegov rad 
koncentrisan je oko zakupa veleprodaje monopolskih artikala. 
Veleprodaja duvana i soli kod nas ne vrši se direktnim putem 
preko Monopolske uprave nego preko privatnika, koji dobivaju 
za to  izvestnu proviziju. Za svaku Banovinu vrši se licitacija i 
dostalac je onaj koji ponudi najpovoljnije uslove. Kako je onaj, 
koji ima zakup u više Banovina u stanju da jeftinije radi i da 
prema tome ponudi povoljnije kondicije, došlo je do osnivanja 
ovog društva sa namerom, da koncentriše veleprodaju mono
polskih artikala u što više Banovina. Radi toga vidimo, da u 
tom društvu sudeluju i privrednici iz nekoliko Banovina, kako 
bi oni kasnije mogli biti nosioci veleprodaje u odnosnim Bano
vinama. A da bi se istaklo da ima poduzeće nameru raditi po 
čitavoj državi, označeni su u samoj protokolaciji Beograd-Za- 
greb i Ljubljana, naša tri najvažnija politička a i privredna 
centra kao sedišta društva iako je protokolacija izvršena kod 
zagrebačkog suda,

Na licitacijama koje su održane, Jugoslavensko a. d. do
bilo je dosada veleprodaju duvana i soli u nekoliko Banovina. 
Ono je već izvršilo i organizaciju veleprodaje u Banovinama

svoga rejona i prelazi na organizaciju i prodaju po srezovima, 
oslanjajući se u prvom redu na podzakupnike.

Jugoslavensko trgovačko a. d. osnovano je početkom
1929. godine. U upravi sede g. g. Ivan Jelačin ml., Ljubljana, 
Vlado Radan, Dr. Milan Marić, Dr. Artur Marić, Dr. Pavao 
Lichtenberg, Manfred Sternberg, Milan Radej, iz Zagreba, Mi- 
loslav Milošević, Jovo Kešeljević i Dr. Sima Adanja iz Beo
grada.

Bilansi za godinu 1929. i 1930. ovako izgledaju:
Aktiva 1929. 1930.

u hiljadama dinara 
Gotovina — 1
Dužnici 2.500 2.922
Polog efekata — 1.722
Osnivački troškovi 334 407
Taksa na ugovore — 582
Inventar — 25

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500
Poverioci 334 1.258
Kaucije zastupnika — 1.722
Čisti dobitak — 181
Ukupna bilansa 2.834 5.662

Bilansa za 1930. godinu je dvostruko veća nego bilansa 
za 1929. godinu. Poslovanje je zapravo tek u razvitku, tako da 
će idućih godina — dok traje sistem davanja u zakup velepro
daje monopolskih artikala, biti još mnogo veće. Kako se radi sa 
artiklima monopola, poduzeće je u tom povoljnom položaju, da 
ne treba da kreditira kupce. Konkurencije nema, a u pogledu 
uslova plaćanja može se biti rigorozan. Pored toga i kod samih 
trgovaca koji drže monopolske artikle, u prvom redu trafika- 
nata već se odomaćila praksa, da se roba može dobiti jedino 
ako se plati kod preuzimanja. A tu i tamo čak i unapred. Sa 
druge strane i poduzeće mora odmah plaćati od monopola pre
uzete artikle. Po tome niti račun dužnika niti račun poverioca 
ne može da uzme veće dimenzije. Iz toga razloga bilo bi po
grešno praviti zaključke o obimu poslova samo iz zbira bi
lansa. Promet može iznositi i stotine miliona dinara a da zbir 
bilanse ne pređe 10 miliona. To su prednosti poslovanja per 
kasa, kao što je to slučaj kod monopolskih artikala.

Dužnici su iskazani sa skoro 3 miliona dinara. To su u 
prvom redu podzakupnici odnosno pretstavnici poduzeća u ve
ćim centrima. Polog efekata bilansiran je sa 1,72 miliona di
nara. Isto toliko i kaucije zastupnika. Znači da poduzeće traži 
od svojih zastupnika da mu polože kauciju radi izvršenja pre
uzetih obaveza, što je potpuno razumljivo. Tako imamo pro i 
kontro knjiženja koja na samu bilansu nemaju nikakvog uti- 
caja, jer se radi o sretstvima koja ne pripadaju poduzeću nego 
se samo polažu u svrhu kaucije.

Čisti dobitak iznosi 181 hiljadu dinara. Ako uzmemo u 
obzir da je od osnivačkih troškova otpisano 64 hiljade dinara 
a od takse na ugovor 102 hiljade, vidimo da je poslovni višak 
iznosio oko 350 hiljada dinara ili preko 10% uplaćene glavnice. 
Rezultati poslovanja po tome su povoljni. A oni su povoljniji 
nego što to izgleda u bilansi. Jer najveći, deo zarade ide na pro
viziju onima, koji zastupaju poduzeće, a to su u glavnome i 
sami osnivači nosioci poduzeća.

Kod ovakvih poduzeća leži jedina opasnost u tome da 
kod iduće licitacije može biti povoljnijih ponuda nego što su 
njihove i da preko noći izgube najveći deo svoga poslovanja.

OPĆA ŠTEDIONA D. D. U VARAŽDINU
Opća štediona d. d. u Varaždinu osnovana je pre 45 go

dina; prvobitno ona je bila zadruga — za štednju i predujmove
— tako je glasila i njezina firma; u oči svetskoga rata pretvo
rena je u akcionarsko društvo i dobila današnje ime. Prilikom 
osnivanja, glavnica je iznosila 200 hiljada kruna (dakle više 
nego danas, ako uzmemo u obzir već i samo valutarne pro
mene). U 1920. godini povišena je glavnica na 1 milion kruna 
odnosno 250 hiljada dinara. Kroz čitavo vreme posleratnog in-
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flatornog poleta našega bankarstva glavnica je ostala nepro- 
menjena i tek u 1929. godini, kada se počela osećati već i sa
dašnja privredna kriza, ostvarila je banka raniju odluku uprave, 
zatražila odobrenje akcionarske skupštine i povisila glavnicu od 
250 hiljada na jedan -milion dinara. Emisija je sjajno uspela i 
nova je glavnica odmah bila uplaćena. Povišenje glavnice u 
ovim teškim prilikama nije baš tako laka stvar i poznato je, da 
postoji mnogo banaka i akcionarskih društava, koja su imala 
nameru da povise glavnicu, ali je realizacija ovih odluka odlo
žena za docnija vremena. U' toliko povoljniji znak za banku 
jeste ova uspela emisija.

U svojim godišnjim izveštajima zabeležava uprava ban
čina međ ostalim i vrlo dragocene podatke o privrednim prili
kama Varaždina i njegove okoline, ističe, da su tamošnji kra
jevi ekonomski najsiromašniji i da na ekonomsko stanje seljaka 
naročito nepovoljno dejstvuju još nerešeni agrarni odnosi; usled 
nerešenog pitanja vlasništva zemljišta, njegova obrada mnogo 
trpi, zbog čega se primećuje i stalno opadanje poljoprivredne 
proizvodnje. O tim okolnostima vodi uprava Opće štedione 
stalno računa, pošto ima najveći deo svojih sretstava plasiran 
baš među seljačkim svetom. To daje i čitavoj bančinoj poslov
noj politici naročiti karakter, što se najbolje primećuje iz upo- 
ređenja glavnih bilansnih pozicija za nekoliko poslednjih go
dina. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Blagajna 133 245 358 370
Potraživanja kod novč. zavoda — 642 2.185 1.749
Hartije od vrednosti —■ — 13 14
Valuta — —■ —. 3
Menice 3.779 3.769 4.737 6.236
Hipotekarni zajmovi 959 1.579 1.355 1.168
Dužnici po tek. rač. 681 979 2.266 3.425
Razni dužnici 26 23 254 320
Nameštaj jedan dinar

Pasiva
Glavnica 250 250 1.000 1.00C
Rezerva 80 110 234 23C
Pensioni fond 11 20 30 ■ 4C
Ulozi na knjižice 5.092 6.897 9.289 11.23'/
Ulozi po tek. računima — — 359 49£
Nepodignuta dividenda — 17 12 1C
Dobit 147 119 244 265
Zbir bilansa 5.581 7.414 11.169 13.285

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Prenos dobiti — _ 684 907
Upravni troškovi ---; — 243 256
Porezi i prirezi --- — 96 100
Dobit — — 244 265

Prihodi
Prenos dobiti --- _ 4 4
Kamata menica --- —. 340 412
Kamata hipoteka --- — 106 91
Kamata raznih dužnika --- — 6 9
Kamata tek. rač. i banaka — — 376 489
Kamata efekata --- — — 0.5
Provizije --- — 435 461
Zbir gubitka ili dobitka — — 1.267 1.528

Pod ovako teškim privrednim okolnostima zapravo izne
nađuje porast zbira bilansa, koji je u poslednje četiri godine 
porastao za preko 120%, od 5.6 miliona na 13.3 miliona dinara. 
Ovaj zbir bilansa je istovremeno i iznos bančinog obrtnog ka
pitala. Od toga otpada punih 90% na tuđa sretstva, na uloge, 
a svega 10% na glavnicu, rezerve i čistu zaradu. Glavnica iz

nosi poslednje dve godine milion dinara, a rezerve 274 hiljade 
odnosno 27.4% od glavnice.

Priliv uložaka je relativno vrlo velik, a objašnjavati se 
može jedino činjenicom, da su ulagači svoje uloge kod drugih 
zavoda podigli i plasirali u Opću štedionu, u koju imaju više- 
poverenja. Slabo verujemo, da bi taj porast bio samo efekat 
nove štednje i ako je baš Opća štediona u tome pravcu razvila 
velikopoteznu akciju. Smatramo potrebnim da zabeležimo, da 
je uprava bančina poklonila deci prvog razreda svih osnovnih 
škola u Varaždinu besplatno uložne knjižice sa prvim ulogom 
od 10 dinara, kako bi i međ najmlađom generacijom propagi
rala štednju. Ova je akcija svakako veoma pohvalna.

Mi smo napomenuli, da je porast uložaka imao za posle
dicu i povećanje obrtnog kapitala; iz gornje tablice vidimo, da 
su ulozi porasli od 192/. godine, kad su iskazani sa 5.09 miliona 
dinara, do kraja 1930. godine na 11.74 miliona (od toga je 500 
hiljada uloženo po tekućim računima). Ovi su ulozi, baš zbog 
tako ogromnog priliva, i jedina tuđa sretstva bančina. Sem njih 
banka nema poverioca niti iskorišćuje ma kakav reeskontni 
kredit.

Opća štediona se formalno guši u novcu, a to još naro
čito poslednjih godina, u kojima je otežana mogućnost sigurnog 
plasiranja.. Zbog toga je struktura njezine aktive naročito inte
resantna. Menični krediti, koji su u 1927. i 1928. godini ostali 
nepromenjeni, pokazuju u poslednjim dvema godinama znatan 
porast: u 1929. godini za preko milion dinara, a u 1930. za 2.5 
miliona na 6.24 miliona, odnosno za preko 90%. Tome na. su
prot su hipotekarni zajmovi poslednje dve godine u opadanju. 
Oni su u 1928. godini bili najveći, sa 1.58 miliona dinara, prema 
1.17 miliona krajem 1930. godine. Ovu promenu objašnjava 
uprava bančina time, da je stekla uverenje, da seljak svojim 
obavezama po hipotekarnim zajmovima ne udovoljava u do
voljnoj meri, zbog čega je novac, plasiran u ovakve poslove, 
uprkos svim sigurnostima, ipak postao nelikvidan. Zbog toga 
je plasirala banka veliki deo svojih kredita na menične zajmove, 
koje je hipotekarno osigurala; oni su proknjiženi preko računa 
meničnih kredita, čime je osiguran likviditet tih potraživanja, a 
Sa druge strane znatno pojačan bonitet meničnog portfelja.

U relativno jačoj meri porasli su dužnici po tekućim ra
čunima; od 681 hiljada u 1927. godini na 3.42 miliona krajem
1930. godine. I ovo povećanje ima svoj specijalan razlog. Opća 
štediona je u poslednje vreme odobrila opštini grada Varaždina 
veće zajmove po tekućem računu; i ako je možda kamatna 
stopa tih kredita nešto manja od one odobrene privatnim in
teresentima, ipak je to vrlo povoljno, pošto sada više nije u 
pitanju samo visina zarade, već pre svega i sigurnost odnosno 
bonitet dužnika. U tome pogledu može se Varaždinska opština 
sm atrati kao prvoklasnom.

Kazni bančini krediti porasli su na 320 hiljada dinara. 
Krajem 1930. godine otpočela je štedionica i trgovinom sa va
lutama i devizama, što ranije nije radila. Uprava bančina pod
vlači, da joj ovo poslovanje neće doneti većih materijalnih do
biti, ali je ona to učinila iz prestižnih pitanja i radi zadovolja
vanja svoje seljačke klijentele, koja joj vrlo često donosi do
lare i druge valute na prodaju. U devizne spekulacije se banka 
ne misli upuštati. Krajem godine, iskazana je zaliha valuta sa
3 hiljade dinara. U 1929. i 1930. godini pristupila je također ku
povini hartija ou vrednosti, čiji portfelj je bilansiran sa 14 hi
ljada dinara.

Naročitu brigu posvećuje uprava štedionice postulatu 
iikviditeta, što je kod tako znatnih uloga svakako vrlo potrebno. 
Potraživanja kod novčanih zavoda iznosila su krajem 1929. go
dine 2.2 miliona dinara (220% više od glavnice), a u blagajni 
nalazilo se 360 hiljada. U 1930. godini su ova potraživanja kod 
banaka nešto reducirana, zbog zajma, datog opštinskoj upravi, 
ali iznose još uvek vrlo veliku sumu od 1.75 miliona dinara. 
Znači, da se Štedionica dobro spremila za prilike, koje su se 
pojavile u toku ove godine. Sopstvenih nepokretnosti štedio
nica prema bilansu nema, a njezin nameštaj je otpisan na je- 
dan dinar.
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iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je bruto dobit 
poslednje godine porasla za 260 hiljada dinara na 1.53 miliona. 
Prihodi od kamate po računu menica i tekućih računa su znatno 
porasli, zbog povećanog poslovanja, dok su kamate iz hipote- 
karnih kredita smanjene. U porastu su također prihodi od pro
vizija. U rashodima su ostali skoro nepromenjeni porezi i 
upravni troškovi sa platama, ali je pasivna kamata, zbog većih 
uloga porasla od 684 hiljade na 907 hiljada. Kako su uprkos 
tome prihodi znatno veći od rashoda, to je i čista dobit veća 
no u 1929. godini za 21 hiljadu, a iznosi 265 hiljada dinara. Ova 
zarada pri relativno niskoj glavnici dozvoljava isplatu od 20% 
dividende, kao i ranijih godina, što je svakako jedno vrlo lepo 
ukamaćenje.

Dobit je podeljena na sledeći način: na 40.000 akcija 
plaćeno je 5 dinara odnosno 20% (200.000 dinara), rezervnom 
fondu je dotirano 15.5 hiljada, a pensionom 10 hiljada dinara, 
direkciji i nadzornom odboru je dato na ime nagrade 32 hiljade, 
a  7976 dinara je preneto na novi račun.

U upravi se nalaze g. g.: Josip Milković ml., pretsednik; 
Tomo Stanković, potpretsednik; uustav  Petroczy, Konrad 
Orfcns, u t.  Mirko Ferkić, Krešimir Filić, Mikola Kesegi, Stjepan 
Košiček, Šandor Kosmanhuber, Valent Morandini, Stjepan 
Nestl, Josip šešek, Stjepan Težak, Pavao Težak; u nadzornom 
odboru su: Franjo Čanić, Stjepan Leskovar i Antun Sieber.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ТЕКСТИЛНА ТВОРНИЦА БРАЋА 
ХОЛЦНЕР Д. Д. — ЗАГРЕБ,

Подузеће je основано од стране познате чехословач- 
ке фабрике текстилне робе Браћа Холцнер из Хронова. Код 
југословенске афилијације суделује и Прва хрватска штеди- 
оница из Загреба. Позната je чињеница, да je у нашој тек- 
стилној индустрији у знатној мери заступан чехословачки 
капитал. Чехословачки утицај ce у нашај текстилној инду- 
стрији примећује у два правца. У неким случајевима су че- 
хословачки текстилни индустријалци пренели у Југославију 
машине својих фабрика који су они у Чехословачкој морали 
делимично обуставити, јер нису били у стању, да међусоб- 
ао конкуришу, због чега су код нас основали нова поду- 
зећа која су под заштитом наших царина ипак могла прос- 
тарирати. Сопственици тих фабрика сасвим су ce преселили 
у нашу државу уколико их коњунктура касније опет не из- 
баци на једном другом крају. Они чехословачки индустри- 
јалци пак, чије су фабрике у Чехословачкој остале и које 
даље послују, одлучили су да у Југославији оснују афилира- 
не творнице — како -.би очували своје досадашње тржиште, 
које би иначе, ради царине могли изгубити. Тако постоји и 
даље континуитет; афилирана подузећа финансира и даље 
централа. Тих афилираних подузећа има неколико форма. 
Кли су сасвим у рукама етраног подузећа, матице, или ce 
у извесном обиму омогућује и сарадња домаћег капитала. 
Ово последње je случај и код Југословенске текстилне твор- 
кице Браће Холцнер д. д. у Загребу.

Подузеће има властиту фабрику у Загребу. Оно je 
прекупило непокретности фабрике машина „Алат” које je 
адаптирало у творницу текстилне робе. Прошле године из- 
вршено je знатно проширење. Ове године ce тиме на1:тавило: 
изграђна je нова сала за машине, подигнут je велики зида- 
ни димњак тако да сада творница и no спољашности даје 
слику подузећа већих димензија. Оно израђује неке специ- 
јалне текстилне продукте који ce до сада нису израђивали 
у :довољној количини ка-о : градлере за мадраце, платно за 
једра, кординели, градел за ролете и сличне продукте. Рад 
je почет са 50 радника и њихов ce број постепено повећава, 
у вези са проширењем подузећа. Творница поседује још 
знатне иепокретности, тако да he евентуално даљне и ново 
проширење лако бити извршено.

Друштво je основано 1928 године. И то не као сасвим 
ново подузеће, већ je преузет такозвани „Акциенмантел” на- 
пуштеног подузећа Петравић и Комп, д. д. после чега je npo- 
ведена измена имена у садашњи назив. To je у оно доба у за- 
падним деловима државе a нарочито у Загребу био један 
врло омиљен начин осигурања акционарских. To je увек било 
јефтиније и једноставније од формалног оснивања новог ак- 
ционарског друштва. Концесија ce од министра није увек 
могла добити a овако je ствар ишла глатко. Промену прави- 
ла je у оно доба одобравао једино надлежни суд.

Биланси Браће Холцнер за 1929 и 1930 годину пружа- 
ју следећу слику :

Актива. 1929 г. 1930 г.
у хиљадама динара 

Благајна 46
Праштедионица 135
Чековни уред 15
Дужници 2.224
Сировине 607
Зграде 2.178
Стројеви 1.265
Алат 48
Разне инвестиције 167
Ауто 73
Инвентар 57
Готова роба 400

Укупно 7.219 7.961

Пасива.
Дионичка главница 700 600
Повериоци 6.507 7.343
Добитак 11 —

У техничком погледу биланса за 1929 годину битно ce 
разликује од оне за 1930 годину. Биланса за 1929 врло je 
детаљирана. Она не показује само готовину у благајни него 
и потраживања код Поштанске штедионице и новчаног за- 
вода са којим ce подржава веза. Зграде су засебно биланси- 
ране a стројеви такођер. Сировине су исказане одељно од 
готове робе. Све je тако прегледно како ce то ретко на- 
лази код биланса индустријских подузећа. У билансу за
1930 годину ситуација je скроз друга. Читава актива иска- 
зана je у једној јединој позицији. Ту више нема ни благај- 
не, ни непокретвости, ни стројева, ни сировина a ни фабри- 
ката. Нису исказани ни дужници. У активи биланса само je 
објављен њезин износ са 7.96 милиона динара. Наравно да 
оваква билнса ништа не значи, поготово кад je и пасивна 
страна биланса изказана у смо две позиције : главниц^. и 
повериоци. У билансу за 1930 годину немамо ни добитка ни 
губитка, тако да ce заправо незна какав je био пословни 
резултат. A тешко je веровати, да ce актива и пасива по- 
кривају на пару и да нема нити профита, нити губитка.

Из укупне суме биланса ce види да je подузеће у раз- 
витку јер je укупна биланса порасла за 750.000 динара. Ме- 
ђутим ce не зна колико од тога отпада на инвестиције, ко- 
лико на робу a колико на потраживања.

Надајмо ce да he биланс за 1931 годину бити саетав- 
љен исто онако прегледно као и 1929 године и тек онда ћемо 
моћи тачно просудити развитак подузећа. A да тај није не- 
повољан најбоље показује најновије крупније инвестиције.

У управи ce налазе следећа г. г.: Паул Холцнер, прет- 
седник и генерални директор ; Д-р Мирко Талер ; Туна 
Перковић, O to  Холцнер, Руди Холцнер и Марко Бауер.

Чихајхе наше анализе биланса



Зајечарска зад>уга за међусобно помагање и 
штедњу, Зајечар

Рачун изравнања на дан 31. депембра 1930. год.
А к т и в а

Динара Динара
Готовина у благајни 334.187-70 Главница 2,000.000*—
Жиро рач. код Н, банке и Пош, штед. 140.152 84 Редован резервни фонд 3,924.465*15
Зајмови no меницама 9,910.691'— Фонд за амортизацију куће 22.92362

„ no тек. рачунима 23,213.95631 Улози no уложним кшижицама 30,074.17 ГЗО
„ no залогама 330.976 — Повериоци 1,465.792-60

Хартије од вредности 1,412.130- Преносна камата 152.620-—
Вредности резервног фонда 2,120.552 — Неисплаћена дивиденда 3.744 —
Непокретности, канц., „Хотел Задруга " 861.202'- A кцепти 50 0 .0 0 0 -
Намештај no отпису 12.489'- Разна пасива 4.000 —
Акцепти у депоу 500.000'- Тантијема 51.953*48
Разна актива 4.094*30 Добит за поделу 640.764*—

Укупно 38,840.434'15 Укупно 38,840.434*15

Оставе no тек. рачунима 23,705.224'— Остављачи остава 23,705.224"—
Вредност за наплату 1,328.384-30 Пошиљаоци наплата 1,328.384-30
Супергарантије 854.722'— Полагачи супергарантија 854.722*—
Просте оставе 372.202 — „ прост. остава 372.202*—
Кауције 15.200'— „ кауција 15.200'—

Укупно 26,275,732'30 Укупно 26,275.732*30

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. год.
Губитак Добитак

1 Динара Динара
Камата 2,545.51755 Пренос добити из 1929. год. 1.064'—
Порез 317.891*— Камата 2,860.395'10
Трошкови : Станарина 123.150'—

плате 237.600'— Разни приходи 1,179.683*76
административни трошкови 320.965'83

Разни отписи 49.601*-
Добитак укупно 692.717"48
71/а°/о тантијема 51.953-48
Дивиденда à 32'— дин. 640.000*—
Пренос у 1931. год. 7 6 4 --

Укупно 4,164.292'86 Укупно 4,164.292'86

У П Р A B  Н И 0  Д Б 0  Р Н А Д З О Р Н И 0  Д Б О Р



Опћа штедиона, д. д. у Вараждину
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.

Актива Пасива

Динара
Благајна 369.737*45 
Потраживања код новч. завода 1,748.728 70 
Хартије од вредности 14.075'— 
Валуте 2.901 ”20 
Менице 6,236.589*56 
Хипотекарнм зајмови 1,167.911'— 
Дужници no тек. рачунима 3,425.115'— 
Разни дужници 320.428'97 
Намешта; 1'—

Динара
Главница 1,000.000*— 
Резервни фондови 234 500*— 
Пенсиони фонд 40,000'— 
Улози на књижице 11,236.917'24 
Улози no тек, рачунима 498.826'— 
Неподигнута дивиденда 9.768*25 
Добитак 265,476'39

Укупно 13,285'487.88 

Рачун губитка и добитка
Расходи

Укупно 13,285.487'88 

ж® дан 31. дец. 1930. год.
Приходи

Динара
Камата уложака и тек, рачуни 907.08Г94 
Управни трошкови 256.264'08 
Порези и камати 99.733 99 
Добитак 265.476'39

Динара
Пренос добитка из 1929. год. 3.936 89 
Камати меница 472.018"— 

„ хипотека 91.393'— 
разних дужника 9.636’25 

„ тек. рач, и новч. завода 489.591 '63 
„ хартија од вредности 500'— 

Провизије 461.480*63

Укупно 1,528.556'40 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 1,528.556*40 

H A  Д З О Р Н И  О Д Б О Р

„Славија*1 д .  д .  за ш ш д у с т р и | у  д р в ж  « Загреб
Актива Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара
Благајна 50.025‘77 
Вредноени папири и јамчевине 1,479,135'90 
Инвестиције и нашастар 249.249*73 
Залиха шума и робе 21,191.049*37 
Дужници 8,813.320’92 
Пренос губитка из год. 1929. 165.541 01 
Добитак у год. 1930. 50,173‘85

Динара
Дионичка главница 5,000.000'— 
Причувна заклада за умањ. вредн. 128,903'— 
Потпорна заклада за намјештенике 328.500*— 
Прихвати 175.432*46 
Повериоци 26,265.313*39

Укупно 31,898.148*85 

Губитак Рачун губитка ш добитк§&

Укупно 31,898.148 85 

на дан 31. дец. 1930. год. Добитак

Динара
Пренос губитка из год, 1929. 165.54Г01 
Плате, порези, камати и трошкови 2,3l9.285”95

Динара
Дохотци 2,369.45980 
Губитак из год. 1929. 165.541*01 
Добитак у год. 1930. 50.173*85

Укупно 2,484.826 96 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 2,484.826 96 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Југоелавенс&ш трговачко а к ц и о н а р с к о  

друштво? Веоград- Загреб - Љу б љ а н а

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.
А ктива П асива

Динара Динара
Готовина 1.467-60 Дионичка главница 2,500.000 —
Дужници 2,922.904-24 Повериоци 1.258.74401
Полог хартија од вредности 1,722.900'— Кауције заступника 1,722.900 —
Оснивачки трошкови 
Одбив: 

отпис аликвот. дела 
Такса на уговор код 
управе држав. мон. 
Београд 

Одбив : 
отпис аликвот. дела 

Канцелар. намештај

472.187*10 

64.828'—

685.000 — 

102.750'—

407.359-10

582.250'— 
25,937'—

Чисти добитак 181.171-93

Укупно 5,662.817'94 Укупно 5,662.817"94

Губитак Рачун губитка и добитка на дан 31« дец„ 1930. год. Добитак

Динара Динара
Трошак централе у Загребу 
Трошак експозитуре у Сплиту 
Посудбина за харт. од вредности 
Отпис аликвотног дела утемељи- 
тељног трошка 

Огпис аликвотног дела уговорне 
таксе 

Чисти добитак

335.844-07 
131.407 85 
46.014-61

64.828'—

102 750’— 
181.173-93

Укупна зарада 
Каматни приход

858.527-60
3.490-86

Укупно 862.018"46 Укупно 862.018 46 В

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И О Д Б О Р

Југославенска текстилна творница 
Браћа Холзнер д- д« - Загреб

Актива_________ Рачун изравнааа на дан 31. децембра 1930. год.______  Пзсива

Динара Динара
Актива 7,961.013-91 Дионичка главница 6 0 0 .000 -

Вјеровници 7,343.132-02

Добитак 17.883-89

Укупно 7,S61.013'9l Укупно 7,961.013*91

Н A Д 3  О Р 1 И О Д Б О Р
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Садржај :
Рудник „Коетолац”, Ђорђе Вајферт a. д., Београд.
Valjevska šteđiomca — Valjevo.
„Траверс” д. д. за индустрију и 'промет железничким нраговима. 
Импрегнација дрва, електрична пилана и млин д д. — Карловац. 
Творкица паркета и паропила д. д. у Загребу.

РУДНИК „КОСТОЛАЦ“, Т&ОРЂЕ ВАЈФЕРТ A. Д., БЕОГРАД, , У самој фирми рудника „Костолац” налази се и име
Костспад” ' • ^°Рђа Вајферта, који je оснивач тог предузећа и његовHe можемо анализирати рудкик угља јглавни акционар. Раније je „Костолац” припадао његово|

1920. години претворена у акционарско друштво, тако исто 
je претворен у анонимно друштво 1924. године и рудиик 
„Костолац” . Њ егова je главница утаначека на 10 милиона 
динара, a подед>ена je на 8000 комада акција гласећих на 
име и 2000 комада гласећих на доносиоца. Тиме je „Косто- 
лац” формално јуристички постао самостално предузеће и 
ако je вођство и иницијатива и даље остала у рукама г. Ђ.

a. A-, a да не скренемо пажњу на ј l, * [ приватној имаовини, али као што je Вајфертова пивара у
иије анализе: за 1928. годину у „Народиом Благостању о д ј1Q9n rnmmu rmpTnnr 
4. маја 1929. године, број 13. страна 202 a за 1929. годину у 
додатку „Народног Благостања” од 28. јуна 1930. године, 
број 26., страна 117. У тим смо анализама веома опширно ре- 
фериеали о постанку предузећа као и о осталим детаљима 
тако да имамо овде већ много података, које можемо сма- 
трати као познате и које због тога више не треба понав- 
Л ч а т и .  Оно, коме има сада да се посвети пажња, то je рад i Ва;ферт^
„Костолца” у току 1930. године и упоређење тога рада 
са оним у претходним годинама.

Наша индустрија угља у последње време нема баш 
иајповољнију коњунктуру. С једне стране утиче на њезин 
ефекат рада конкуренција иностранства, која због хиперпро- 
дукције немачке, пољске и екглеске продукције и њиховог 
демпинга на нашем тржишту стално притискује на цене. Тако 
видимо, да се на нашем унутрашњем тржишту цена 'угља 
већ скоро пет година непреквдио емањује. Ga државном же- 
лезиицом поетоји у погледу иабавке тешка борба; за по- 
требне количине као и за цене. A државне железнице наш 
су највећи потрошач. Улркос чињенице, да су последње не- 
колико година транспортне цене остале непромењене, у ко- 
лико чак нису и повишене, сталио ,се потискује цена гори- 
вог материјала, у прводе реду угља. A при томе несмемо 
изгубити из вида, да je иидустрија и производња угља веома 
интензивна капиталом и да се оно због специјалних прилика 
и околности не «може произвољно регулирати. Све то, обу- 
става рада, кови погон, повећање или појевтињење произ- 
водње везако je и уеловљено огромним инвестицијским 
трошковима који изискују опет огромна финансијска срет-

Ми Caio већ имали прилику да напоменемо, да je „Ко- 
столац” за Београд ван сваке конкуренције. Његова произ- 
водња угља, врло добар лигнит од просечно 3500 калорија 
добива се у Костолцу, на Дунаву, одмах испод ушћа Мо- 
раве. Таквог положаја у погледу на његова саобраћајно-тр- 
говачко преимућство код нас уопште нема ни једно преду- 
зеће угља. To je важно из два разлога: главни потрошач, 
пивара налази се у Београду и Панчеву, a што ее тиче про- 
изведених вишкова угља, то се и они у престопици лако 
siory пласирати;. лигнит „Костолца” нарочито je подесан за 
електро-индустрију, која га у  велико употребљава.

Производња у последњим годинама показује следећу
слику:

1927. године 97.483 тона
1928. године 123.102 тона
1929. године 109.067 тона
1930. године 120.250 тона
При томе вреди напоменути, да се сва производња 

брзо пласира и да се не ради са већим непродатим лагерима. 
Производња je дакле веома константна; у колико je 1929. го- 
дине подбацила, има се приписати нарочито тешким мразе-

отва, са ко]има наша_ домада икдустриЈа ие може увек да i ја и фебруару и замрзнутом воденом путу Ду-
распрлаже у потреоноЈ и довољ ној мери. Она су код нас р е - 'нава који јеДини долази у питање за транспорт угља од 
лативно и сувише скупа. A при томе треба стално водити ;>Костолца.. до Београда. Taj се транспорт обавља и con- 
и рачуна о иностраним понудама, о њиховим намерама, њи- ственим'' дађама рудника, које такођер претставл.ају једну
ховом демпингу и последицама.

Код оваковог стања ствари потпуно je јасно да еу 
ирилике наше индустрије угља у 1930. години биле врло 
тешке. И то за све руднике и сва подузећа без изузетка. 
Дирекција „Костолда” рд тих прилика није искључена, и ако 
има она у томе погледу можда још најбоље услове a тиме 
у вези и извесна преимућства према осталим рудницима. Ока 
има да се бори противу и сувише ниских цена али има ту 

ловољну околност, да не мора тражити муштерије за еву 
своју лроизводњу, већ еамо за извесне количине. Она се 
лрема томе не мора упуштати у конкуренцију са другим 
домаћим предузећима, и не мора водити оне тешке бриге 
■око пласирања производње, барем не за главни контингент. 
Оно што „КостОлац” даје на тржиште, то су вишкови који 
•ирелазе потребе Вајфертове пиваре и његовог бродарства.

врло велику вредност —  о чему ће мало дацниј.е бити 
говора.

За анализу биланса и оцену рада рудника „Костолац s 
од највећег je интереса упоређење главних билансних пози- 
ција за неколико годииа. Ми смо то урадили у наредној габ- 
лици, у којој доносимо најважније билансне позиције за го- 
следње четири године. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. r. 1930. г.

У хиљадама динара
Готовина 722 273 535' 268
Непокретности 2.142 2.227 2.191 2.153
Коицесија „Костолац” 5.500 5.500 5.500 5.500
Машииерија 785 Ш 757 60в
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Железннчка ш стројењ а 1.746 1.970 2.164 2.031
Шаинске инсталације 360 326 301 27!
Локретии инвентар 1.096 921 1.111 810
Ллошш објекти 13.066 16.296 16.778 (7.768
Инвентар пловних обје-

ката 1.231 1.589 1.647 1.785
Угаљ и материјал 971 695 866 891
Дужници 6.974 7.826 7.462 9.707
Кауције, ефекти 110 110 110 50
Разна актива 1.696 : 4.411 4.522 8.10.5
Губитак 879 — 339 ------

Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 11 11 32
S'% Обвезнице 14.900 14.900 14.900 14.900
Иасивне менице 6.000 3.000 4.000 3.600
'Повериоци 5.008 9.611 10.122 12.320
ЈРазна пасива 1.252 5.347 4.983 8.857
Добит 1.035 -94
Мање губитак у 1927. г . ------ 879 —— -----
Добит исказана ------- 155 294
гЗбир биланса 37.282 43.135 44.147 50.003

Рачун губитка и добитка.
' Расходи

Пренет губитак 879 ------ 339
Адмикистрат. трошкови 2.840 3.306 3.655 3.067
Бродарство 822 255 273 131
Отписи ------ 428 539
Млин и газдинство ------ ------ 39
Добит ------ ------ —— 294

■ Приходи
Л ренета добит из ра-

није годиие 188 ------ 123 -----i
-Рудник 2.586 4.583 3.891 4.409 I
Млин 8 10 3 —— -

•■Економија 3 — -
Г убитак 879 ------ 339
Разни приходи ------ 2
Збир прихода 3.663 4.597 4.357 4.411

Рефлексије на основу ових података веома су инте- 
-ресантне: збир билансе нам показује, да су сретства „Ко~ 
столца” порасла у 1930. години на 50 милиона динара; према 
i 927. години ово значи повећање за 13 милиона a према 
Ј 929. годиии, дакле последњој, пораст од 6 милиона ди- 
нара. Од тога отпада у 1930. години на повериоце 12,32 ми- 
лиона динара; према ранијој години они су порасли за 2.2 
милиона, што je у вези са повећањем позиције дужника; v 
очи тешке конкуренције и дезолатних привредних прилика 
морао je и рудник „Костолац” да лиферује свој угаљ на 
дуже рокове плаћања — a своје дужнике je финансирао по- 
моћу повериоца. Пети део обртног капитала отгтада на глав- 
ницу (10 милиона), 32 хиљаде динара износи резервни фонд 
a  294 хиљаде чиста добит. Да би појачала евоја сретства, 
издала je дирекција ;,Костолца” и 8% облигације, у износу 
« д . 14.9 милиона динара. Акцепти, односио пасивне менице, 

'као  што их иазива предузеће износили су 1927. године још 
-пунИх 6 милиона динара; у 1928. години они су смањени 
на 3 милнона, да би се-у 1929. години поновно попели на 4 
јиилиона; у последњој, 1930. години, смањени cv за 400 хи- 
жада на 3.6 милиона динара. Знатно повећање показује по- 
диција „разна пасива” : у 1927. години исказана je са свега 
1.25. милиона, у 1828. и 1929. години варира око 5 милиоиа, 
т.ди се у последњој, 1930. гОдини попела на 8.86 милиона 

'.ллнара.
.. Актива je необично опрезно биланеирана, због чега 
:Мора да прететавља. иепримерно већу вредност. Рудничка 
концесија je процењена и билансирана непромењено са свега
5.5 милиона, a непокретности, покретности и машинераја

стављена су у биланс са истим износом. Пловни парк л ше- 
гов инвентар порастао je према исказаној билансној вредно- 
сти за преко један милион на 19.5 милиона динара; из овога 
излази, да je вредност рудника са свим непокретностима џ 
покретностима покривена тлавницол^, a пловни парк обкезг 
ницама и акцептима, дож су дул<ници финанеирани путем 
повериоца; код дужника ми смо већ напоменули, да су иора- 
сли за 2.3 милиона динара на 7.9 милиона. Вредност парног 
клина je исказана са 270 хиљада,. (према 1927. години отпи- 
сано je 90 хиљада динара) a угаљ и материјал je унесен у 
биланс са скоро непромењеним износом као и лане.

У рачуну губитка и добитка има ове године врло ин~ 
тересантне промене. Пре свега пада у очи, да су управни и 
административни трошкови знатно редуцирани према 1929. 
години. О д . 3.65 милиона на 3.06 -милиона одно;Сно за 20%. 
To je у овим тешким приликама једна веома похвална. и по- 
требна мера, којом се не може ноносити свако предузеће. 
Смашени еу такођер и издатци за бродарство, од 273 хиљада 
на 131 хиљаду динара. О ригорозном и опрезном биланси- 
рању доказују и повећани отписи, који су ове године са 
540 хиљада за гсуних 110 хиљада већи но лане.

Бруто приходи ове су године већи но у 1929. години, 
због повећане производње, a износе 4.4 милиона динара, 
тако да je предузеће у стању, да исказује добит од 633 хи- 
љаде дииара. Пошто je из прошле године пренет у ову rro- 
словну годину губитак од 339 хиљада динара, то износи 
исказана чиста добит 294 хиљаде динара, која се je преиеда 
на нови рачун.

У управи рудника „Костолац“, ПВорђе Вајферт a. д. 
налазе се следећа г. г.: Ђорђе Г^ајферт, лретседник; Др. 
Фердинад Грамберг, Драг. К. Протић и Херман Грамберг.

VALJEVSKA ŠTEDIONICA — VALJEVO
Prilikom ranije analize Valjevske štedionice u Valjevu 

imali smo prilike da napomenemo, da će ona ove godine slaviti 
šesdesetogodišnjicu svog postojanja (osnovana je 1871. god.). 
Od novčanih zavoda osnovanih u predratnoj Srbiji ona je treć i, 
najstariji zavod u opšte i jedini koji je sačuvao svoju prvobitnu 
firmu. Ona i po volumenu svojih poslova pripada međ naše 
najjače provincijske banke.

Redovne bankarske operacije su najvažnije polje rada 
Valjevske štedionice; pri tome pak nesmemo zaboraviti da je 
njezina uloga u Valjevu i okolini imala naročitu važnost i zbog 
poslovanja koje zapravo nije isključiva bankarska domena. Šte
dionica se naime bavi i vrio opsežnom robnom, trgovinom i. in
dustrijskim finansiranjem. Za to vidimo da banka podržava 
pored bankarskog odelenja još i samostalno robno odelenje, 
koje se bavi uvozom i izvozom. Najveći izvozni kontingent 
tvore 'poljoprivredni proizvodi i suve šljive; ovo poslednje je 
poslovna grana koja je bila od naročite važnosti pre svetskoga 
rata i u prvim posleratnim godinama. U ovoj godini na pr. izvoz 
šljiva opet se malo nešto popravio, pošto je poslednje dve go
dine bio potpuno upropašćen. U svom izveštaju za 1929. goti, 
banka je napomenula da je u pretprošloj godini sa  valjevske 
pijace izvezeno svega 70 do 80 vagona prema 1500 do 2000 
vagona u normalnim prilikama. Uvozni posao robnog odelenja 
koncentrisan je u glavnome na uvoz poljoprivrednih mašina, 
pamuka i nešto stakla š staklene robe. Rezultat rada ovog ode
lenja vrlo je zadovoljavajući.

U pogledu industrijske delatnosti Valjevske štedionice 
treba napomenuti da je ona danas jedini sopstvenik industrij
skog trgovačkog a. d.' „Suvobor" u Obrenovcu. Ovo je podu
zeće osnovano-od strane štedionice u 1922. godini sa glavnicom 
od 5 miliona dinara u kojoj je učestvovala prvobitno sa 50%.
U 1930. godini preuzela je Valjevska štedionica još i ostalih. 
50%.. „Suvobor” je u 1930. godini pokazao nešto manje zado
voljavajući rezultat no u 1929. godini, č ista dobit iznosi 65 hi
ljada dinara prema 440 hiljada u 1929. godini;’razlog tome leži 
ti šumskoj i žitarskoj krizi. Dok je .strugara „Suvobor u 1929. 
godini preradila 14.600 kubnili ' metara građe i 503 vagona pse-



niče, u 1930. godini proizvodnja je smanjena na 12 hiljada kub. 
metara građe i 250 vagona brašna. Sem opšte krize šumske in
dustrije mora „Suvobor” da se bori i drugim specijalnim teško
ćama, koje se odrazuju u teškoj i nepravednoj konkurenciji sa 
izvesnim, od strane nadležnih državnih vlasti povlašćenim. kon
kurentima.

Međutim ove teškoće ne dolaze đo izražaja u toilansima 
Valjevske štedionice. Njezini poslovi pokazuju i u 1930. godini 
vrlo povoljan razvitak, što nam najbolje ilustruje .sledeće upo- 
ređenje glavnih bilansnih pozicija za poslednje 4 godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1927. 1828. 1929. 1930.

Blagajna i žiro 838
u hiljadama dinara 

951 772 1.137
Menice 11.899 12.142 12.657 11.907 i
Hipotekarni zajmovi 245 58 317 205
Zajmovi na zaloge 1.858 "■ 2,661 2.637 2.018
Tekući računi 5.404 6.163 8.128 8.322
Hartije od vredn. rez. fonda 868 1.020 1.124 1.136
Hartije od vredn. penz. fonda 72 81 112 143 ‘
Hartije od yrednosti 2.670 2.578 2.993 4.014
Realitete 280 460 461 461:!
Prenosna aktiva 9.807 12.740 14.578 14.091 ;
inventar 93 82 76 70-j
Razno 63 — —- 418);

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000

!
5.000

Rezervni fondovi 1.532 1.619 1.755 1.919 1
Ulozi na štednju 10.059 12.368 14.997 17.652 ;
Poverioci 2.612 1.891 2.189 64-8 i
Reeskont 3.736 3.851 3.865 3.251 ■
Prenosna kamata 227 285 293 295
Dobit za podelu 882 906 920 840
Z’oir bi!ansa 34.100 38.938 43.858 43.925

Račun gubitka ! dobitka
Rashodi

•Porezi, troškovi i plate 752 871 905 1.145
Kam ata, 1.078 . 1.382 1.524 1.674
Otpisi 58 89 166 228
Gubitak na efektima 136 150 96 80
Dobit 1.192 i .225 1.334 1.135

Prihodi
Kamata 2.615 3.102 . 3.257 3.423
Provizije 359 368 437 555
Prinos nepokretnosti 86 89 106 83
Prinos efekata. 156 159 123 135
Naplaćena i otpisana potrà/. — — ■ ■ 12 47 :
Prenos dobiti — . ’ — ' ■ ■ — - 20
Zbir rashoda i prihoda 3.218 3.718 3.936 4.265

Zbir bilansa ostao je tako reći nepromenjen sa 43.9 mi
liona dinara; u prkos tome ima u pasivi značajnih promena. 
Ulozi, na štednju i po tekućim računima porasli su za preko 2,6 
miliona dinara na 17,6 miliona dinara. To je za 1930. godinu 
naročito povoljna okolnost a vrlo malo ima zavoda koji se u to 
doba mogu ponositi sa povećanjem uloga. Za poslednje tri go
dine ulozi su porasli za čitavih 7,6 miliona dinara, a za vreme 
od poslednjih 10 godina od 1,12 miliona krajem 1919. godine 
porasli su za preko Ш miliona dinara. To je svakako rekord. 
Sem uloga, Valjevska štedionica upotrebljava još dva izvora 

, stranih sretstava, naime p-overioce po tekućim računima i re
eskont. Reeskont je- poslednjih godina bio skoro nepromenjen 
sa 3,8 miliona dinara; u '1930. godini smanjen je za 600 hiljada 
dinara. Mnogo jače smanjenje pak pokazuje račun poverioca 
— za skoro 1,6 miliona dinara prema 1929. godini tako da iz
nosi krajem 1930. godine svega još 650 hiljada dinara. Ovo

nam dokazuje, da je banka upotrebila priliv uloga za smanjenje 
reeskonta i poverioca koji su u današnje doba i suviše skupi, a i mogu vrlo dobro da posluže kao rezerva. Banka dakle ц 1930. 

' godini nije više povećavala volumen svojih lukrativnih angaž
mana. Ukupna tuđa sretstva iznose krajem 1930. godine 22 пЉ 
liona dinara; njima na suprot stoje sopstvena sretstva bančina 

! sa 7 miliona dthara (ne uzimajući u obzir čistu dobit). Iz,ovoga 
stanja rezultira odnos od 1 :3  ili drugim rečima: na. 1 milion 
sopstvenih sretstava dolazi 3 miliona tuđih (bilo uloga, роуе-п 

I rioca ili reeskonta). To je zapravo najidealniji odnos koji jedna 
I banka može da pokazuje. Od tih sopstvenih sretstava otpada 
! 5 miliona ftà glavnicu a 1,92 miliona na rezervne fondove. Dok 

je glavnica poslednjih godina ostala nepromenjena porasli, su 
rezervni fondovi za poslednje tri godine za 400 hiljada. Znači 
da banka stalno vodi računa o pojačanju sopstvenih sretstàva:

■Ukupni bančiri obrtni kapital iznosi skoro .30 miliona d i 
nara, a njegovi plasmani podeljeni su na sledeće pozicije: u
1930. godini iznose menični krediti 11,9 miliona dinara; prema 
,1929. godini nešto su smanjeni, za 750 hiljada. Ovo je činje
nica, koju pritnećujemo u poslednje vreme kod svih novčanik 
zavoda a posledica je novo nastalih prilika i privredne depresije; 
banke zbog razloga sigurnosti smanjuju volumen kredita, datiif 
na osnovu menica - -  ali u najviše slučajeva smanjuju |  
ostale angažmane. Tako vidimo, da su hipotekarni krediti u 
ovoj godini reducirani za jednu trećinu, od 317 hiljada na 205 
hiljada, a zajmovi na zaloge su opali od 2.64 miliona u 1929. 
godini na 2 miliona dinara. Uprkos tome pak su porasli krediö 
po tekućim računima, koji su na taj način u 1930. godini dffir 
stigli rekordnu visinu od 8,32 miliona dinara. Smatramo, da 
obavlja banka po tim računima i finansiranje svojih industrijskih 
preduzeća, u prvom redu „Suvobor”.

Interesantno je kretanje bančinih hartija od vrednosti, 
koja su u 1930. godini porasli za preko 1.05 miliona dinara na
5.3 miliona (u što računamo i efekte rezervnog i pensionog 
fonda). Ovaj porast potiče od preuzimanja drugog dela glavnice 
„Suvobora' ali i kupovanja državnih hartija od vrednosti: Take 
vidimo da ima Valjevska štedionica više nego što joj iznosi 
glavnica plasirano u efektima. Nepokretnosti su poslednje tfi 

i godine nepromenjeno bilansirane sa 460 hiljada dinara, a iri- 
■ventar se postepeno otpisuje a krajem 1930. godine iskazan je 
sa 70 hiljada dinara. Radi povećanja likviditeta bančinih plas
mana povišim je pozicija gotovine i potraživanja po žiro-računu 
ha 1.14 miliona dinara.

Bruto prihodi svake godine su veći; za poslednje tri go
dine porasli su za preko jedan milion na 4.26 miliona dinara, 
U rashodima računa gubitka i dobitka padaju u oči dve pozi
cije: snažni otpisi i otpis na gubitku kod efekata. U doba po
slednjih četiri godine otpisano je po prvoj poziciji 540 hiljada 
dinara a po urugoj 460 hiljada, ukupno dakle preko jedan mi
lion. To ukazuje na rigorozno bilansiranje; uprava bančina pret
postavlja loše prilike i neće riskirati iznenađenja. Zato su ve
liki otpisi vrlo pravilni — a u koliko su i suviše visoki, oni stva
raju tihe rezerve.

Cista dobit iznosi 1.13 miliona dinara, a po odbitku do
tacije fondovima, tantijeme i t. d. ostaje u 1930. godini za po- 
delu 840 hiljada dinara (u 1928. i 1929. godini bilo je 920 hi
ljada)

U Upravnom odboru nalaze se sledeća gospoda:
Pretseđnik: Milan M. Matić, trgovac; potpretsednik: Spa

so je V. Spasojevič, trgovac ; Rad. M. Milutinovic, trgovac; Ljub. 
J. VilOtijević, industrijalac, Nedeljko Pavlović; Mihajlo R. Jevtić, 
advokat; Miloje R. Lazić, trgovac; Jovan Ž. Ilić, trgovac; Milan 
R. Gođevac, trgovac; a Nadzorni odbor sačinjavaju gospoda: 
Miljko J. Pajević, trgovac; Božidar Despotović, trgovac; Pe
tar M. Tadić, apotekar; Mihailo N. jovanović, izvoznik. Direktor 
je g. Živ. R. Lazić.



„ТРАВЕРС” Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ЖЕЛЕЗ- 
НИЧКИМ ПРАГОВИМА —  ЗАГРЕБ

Подузеће je основано 1921 године. Дионичка je глав- 
ница износила 250 хиљада динара. Акционари су били глав- 
на шумска подузећа, која продуцирају железне прагове из 
храстовине. Ово je подузеће имало задаћу да организира 
извоз храстових прагова и да тако елиминира међусобну 
конкуренцију. У погледу железничких прагова славонска 
храетовина има готово монополни положај. To се преимућ- 
ство није смело изгубити међусобном конкуренцијом. „Тра- 
верс” je фунгирао као нека врста продајни биро. Сам није 
продудирао прагове, барем не у прво време, него je од ве- 
ликих подузећа имао у неку руку и заступство за продају 
аа  етрани.

У .нашем извозу дрвета храстови прагови »грају важну 
улогу. Прошлих 5 година кретао je извоз храстових прагова 
као што следи:

година у тонама у хиљадама динара
1926 ' 66.287- 51.380
1927 135.175 92.052
1928 170.365 124.485
1929 190.367 150.187
1930 158.777 115.274

Како видимо све до прошле године извоз прагова кои- 
стантно je растао. Око 3.5% нашег укупног извоза отпада на 
железничке прагове. Последњих година у многим државама, 
нарочито онима које немају довољно дрвета a јаку инду- 
стрију железа, прављени су покушаји са железним односно 
бетонским праговима. Резултати нису били најповољнији јер 
Je фалио еластицитет, што je много сметало вожњи. Данас je 
храстовина опет највише тражени материјал за железничке 
црагове.

Извоз je прошде године знатно шдбацио, a то je у вези 
са општим развитком привредних прилика. Ове je године на- 
вадовање извоза још јаче, тако да ће резултати концем го- 
дине бити сасвим неповољни. Међутим, разне друге гране 
«звоза дрв^та пролазе још слабије него прагови. јер, иако 
се не граде нове пруге, уредно издржавање железничке мре- 
же тражи да се сваке године набави знатна количина пра- 
гова. Криза може да има за последиду да се неке набавке 
одложе, али се не могу елиминирати.

Од почетка прошле године, већина дионичке главнице 
налази се у рукама г. Ота Хајнриха. који je до тог времена 
био генерални директор Драх-а д. д. Загреб—Цапраг. Ме- 
ђутим већ 1927 године била je повишена главница од 250 
хиљада на један милион динара. Г. Хајнрих je један од нај- 
спретнијих наших индустријалаца дрвета са великим кругом 
пословних пријатеља на страни. To му омогућава, да у из- 
возу прагова заузима водеће место.

Биланси „Траверза” за две последње године овако 
изгледају :

Актива 1929 г. 1930 г.
У хиљадама динара

Инвентар 135 266
Ефекти 128 142
Готовина 14 20
Инвестиције-.Огревно оделење — 191
Дужници 2.032 1.794
Роба 3.284 7.514

Пасива
Главница 1.000 1.000
Повериоци 4.336 8.419
Транзиторне позиције — 411
Добитак 109 99
Укупно 5.595 9.930
Инвестиција заправо нема. A за израду железничких. 

арагова инвестиције нису ни потребне. Осим можда кешто 
алата, уколико га немају сами радници. За храстове прагове 
нису потребне ни пилане нити нарочити уређаји. Све се изра- 
ђује на отвореном простору. Прошле године инвенстирано

je 191 хиљада динара у оделење за огрев. Код израде прагова 
има толико отпадака да се само no себи намеће питање ор- 
ганизације продаје дрвета за огрев.

Пословаше се у току прошле године много проширило, 
макар je кошунктура и извоз прошле године била много сла- 
бија него претпрошле. Ту се одмах осећа, да je подузеће до- 
шло у руке стручњака, који (иако су изгледи слаби) уме 
дати своме подузећу нов полет. Залиха робе порасла je од
3.3 милиона на 7.5 милиона, док су дужници опали од 2 ми- 
лиона на 1.8 милиона динара. Повећање продукције носи 
за собом. и држање већег складишта готове робе, a нарочи- 
то сировина. Поред тога долази под крај године до изара- 
жаја знатно опадаше извоза.

У пасиви. порасли су повериоци од 4.3 милиона на
8.4 милиона динара или готово на двоструко. Веће залихе 
робе и материјала имале су за џоследицу веће обавезе пре- 
ма лиферантима односно новчаним установама.

Пословни резултат одговара у главноме резултату 
постигнутрм 1929. године. 0бзиром да дионичка главница 
износи само .милион динара, рентабилитет je доста повољан. 
Кад би и код других шумских подузећа получени добитак 
стајао у односу према властитом капиталу као што je то 
случај код „Травереа" ситуација би била много повољнија.

Године 1926, укупна биланса ”Траверса” износила je 
само 250 хиљада динара. Са скоро 10 милиона динара биланс 
показује концем 1930 године појачање за скоро 40 пута. 
Како видимо то je развитак како се ретко налази код наших 
предузећа.

Нашем извозу дрвета праве се знатне тешкоће. Наро- 
тато са стране дрвета других провенијенција. Међутим на- 
шим железничким праговима не може се правити знатна 
конкуренција јер квалитет наших прагова далеко надма- 
шује квалитет робе друге провијенције. Треба само орга- 
иизацију и људе који he преимућства наше робе знати довољ- 
но истаћи и тако joj всигурати довољан пласман и повољне 
цене. A тој задаћи he „Траверс” односно његов генерални 
директор најбоље удовољити.

У управи се налазе следећа г. г.: Ото Хајнрих, Бела 
Милић, Мавро Биндер, Др. Ото Цувај, Алфред Шпиц, Оскар 
Калман, Адолф Цувај и Др. С. Кауфер.

ИМПРЕГНАЦИЈА ДРБА, ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛАНА И МЛИН 
Д. Д. —  КАРЛОВАЦ.

После бурне прошлооти и .прелаза из једне интересне 
ефере у другу, Импрегнација дрва д. д. нашла je  своје сми- 
рење у крилу моћног консерна Нашичке творнице танина a 
паропиле у Загребу.

Kao акционарско друштво основано je 1917 године. До 
године 1922. подузеће je и.мало централу у Карловцу a оида 
je преноси у Загреб. Дионичка главница износила je у прво 
време 1.6 милиона круна. Године 1920 главница je повишена 
на 4 милиона круна. Емисиони je  курс био 425 круна за 200 
номинале. Године 1921 закључује се повишење главнице на 
12 милиона круна. Исте те године je главница повишена на 
8 милиона круна. Године 1922 следи повишење и за осталих
4 милиона тако да je уплаћена дионичка главница износила 12 
милиона круна. Године 1923 она je претворена од 12 милиона 
круна на 3 милиона динара.

Године 1925. пошто je подузеће имало знатних губи- 
така, проводи се санација. Дионкчха главница снизује се од
3 милиона на 1.2 милиона динара и то на тај начин што je 
номинала поједине дионице смањена од 50 на 20 динара. По- 
дузеће, које je раније пролазило из једне интересне сфе- 
ре у другу било je године 1924 дефинитивно прекупљено од 
Нашичке творнице танина д. д. која je и провела санацију 
и која од тог доба финансира подузеће.

Импрегнација се у главноме бави импреггадодњем ж$- 
јљезничких прагова и тслеграфских стубова.Храстовина до- 
лази скупо, нарочито за телеграфске стубове пак се поку- 
шало наћи друго јефтиније дрво који би могли да je замени. 
И нашло се буковину. Али не у природном стању него препа-
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зрирану. Импрегнира се у једној извесној саставини катрана, 
лошто се прво ослободи знатне количине воде која се на- 
лази у дрвету и која je главни узрок да дрво труне. Буду- 
1ћи да ми имамо велике количине буковине, изгледало je да he 
се код нас развити знатна индустрија импрегнације дрветом. 
Међутим очекивања се нису испунила. Иноземство уколико 
je требало наше букове прагове, импрегнирало их je код 
куће. Ми. и данас извозимо знатне количине букових прагова 
и букових телеграфских стубова али претежно у непрера- 
Јјеном стању, односно не импрегниране.

Последњих 5 година наш извоз букових прагова из- 
аосио je :

година комада вредност, у 1.000 динара
1926 946.959 51.380
1927 1,443.838 43.152
1928 357.894 12.082
1929 531.049 20.733
1930 594.921 26.759

Како видимо количина и противредност извезених пра- 
гова знатно осцилира. Година 1927 показује знатан пораст a 
у 1928 години извоз je опао на минимум. Последње две го- 
дине извоз се je опет нешто поправио. Али наравно ни из- 
далека не може да достиже димензије извоза храстових пра- 
гова.

Биланси Импрегнације за последње 4 годиие овако 
изгледају :

Актива 1927 r. 1828 г. 1929 г. 1930 r.
у хиљадама динара 

Инвестиције 7.463 7.813 7,813 7.813
Дужници 228 228 251 228
Ефекти јамчевине 416 416 416 416
Прелазне позиције 37 45 52 60
Губитак 1.036 952 909 803

Пасква
-Главница - .1 .2 0 0  1.200 1.200 1.200
Фонд амортизације — 250 -500 1.000
гПовериоци 7.746 7.770 7.508 6.886
Прелазне ставке 236 236 236 236
Укупно 9.182 9.456 9.444 9.322

Инвестиције износе 7.8 милиона, при томе треба одби- 
■ти амортизацију од 6.8 милиона; властита сретства износе 
само 1.2 милиона. По ггоме су инвестиције извршене из кре- 

дитних операција. Како се овде ради о афилираном подузе- 
hy то тај кредит не даје банка него Нашичка твориица та- 
нина д. д. пак no томе камати не терете пословни резултат.

Дужници су минимални и показују готово исти износ. 
Значи да подузеће израђену робу предаје својој матици која 
води рачуна о продаји. У билансу не видимо позиције роба. 
Изгледа да и то иде преко матице и да карловачка афилија- 
ција у неку руку ради за туђи рачун примајући оштету за 
извршену прераду. Повериоцк износе 6.9 милиона динара. 
Само нешто мање него што изиосе инвестиције.

Године 1927 подузеће je имало губитак од преко ми- 
лиона динара. Значи да санација у години 1925 није била 
довољно радикална и да je требало отписати читаву главни- 
цу и онда новом емисијом подузећу прибавити обртни 
капитал. Последње три године пословање je повољније. У 
прошлој години получен je чак и чисти добитак од 105 хи- 
љада динара. Само што се он морао употребити за отпис 
тубитка ранијих година. Држимо да би било боље једном 
«нергичном операцијом отписати досадашњи губитак него че- 
жати десетак година док се полученим добитком ранији гу- 
битак амортизира.

Подузеће поред уређаја за импрегнирање има и елек- 
тричну пилану као и млин који ради на ушур. У управи поду- 
.seha седе водеће личности Нашичке творнице танина и па- 
-ропиле д. д. Загреб.

У управи су следећа г. г.: Херман Розенберг, Д-р 
Бранко Пливерић, Геза Ковач, Александер Сор, јосип Фи- 
шер и Д-р Мавро Рајн.

ТВОРНИЦА ПАРКЕТА И ПАРОПИЛА Д.Д. У ЗАГРЕБУ.
Индустрији дрвета у последње време није ишло до- 

бро. У иноземство могле су се пласирати мање количине из- 
рађеног дрвета a и получене цене биле су миого ниже него 
раније. Код оваквих прилика јасно je да се je међу поједи- 
ним подузећима појавила оштра конкуренција која je ниске 
цене још више оборила. Карочито оном делу продукције др- 
вета који се претежно конзумира у самој земљи.

Тако je било и са паркетима. Конкуренција појединих 
подузећа која израђују паркете била je на домаћем тржии5ту 
тако оштра, да су се дене спустиле испод продукционих тро- 
шкова. Наравно да такво стање није могло дуже да.траје . 
Како je број подузећа која израђују паркете прилично orpa- 
ничен бар колико се тиче оних са већим капацитетом, моглр 
je лакше него код других делова дрвне продукције да дође 
до споразума. Готово све творнице паркета у држави, удру- 
жиле су се у циљу избегавања оштре форме конкуренције 
и у циљу побољшања цена које су за време борбе биле тако 
ниско пале.

Пре неко време основаио je у Загребу Народно д. д. 
Паркетуиион. Ово подузеће фунгира као нека врста продај- 
ног уреда картелираних творница паркета. Оно контролира 
продукцију и цене a врши и продаје за заједнички рачун» Ha 
тај начин успело je продукцију довести у ред и поправити 
цене. Подузећа која су ваи картела н^мају толики капацитет 
да би у већој мери могла отежати политику картела.

И творница паркета и паропила д. д. у Загребу члан 
je картела пак no томе пословни успеси битно су се побољ- 
шали.

Подузеће je основано као акционарско друштво 1927 го- 
дине. Дионичка главница износила je 1.2 милиона круна. У 
децембру 1920 дионичка je главница подигнута на 3 милиона 
круна. Године 1922 она се претвара у 750.000 динара. Године 
1923 дионичка се главница повисује на 1 милион динара.

Године 1927 проводи се валоризација према закону 
из године 1926. Валоризацијом добивени износ од 400.000 
динара употребљен je за повишења дионичке пгавнице од 1 
на 1.4 милиона динара. Повишење je проведено на тај на~ 
чин да je номинала диокице повишена од 100 на 140 динара.

Подузеће има капацитет од 96.000 м3 годишње пар- 
кета и 8.000 м® резаног дрва. Своју продукцију пласира пре- 
тежно у првом реду у Загребу.

Биланс за 4 последње године пружа следећу слику : 
Актива 1927 г. 1928 г. 1929 r. 1930 r.

у хиљадама динара 
511 511
235 235

33 32
140 157

6.162 7.140
1.334 1.645

22 39

634
235

32
96

6.542
1.387

217

Земљиште и зграде 511
Стројеви 235
Ефекти 25
Благајна 180
Роба 6.521
Дужници 1.568
Губитак 29

Паснва
Дионичка главница 1.400 1.400 1.400 1,400
Резерва . 32 32 32 32

!Фонд валоризације 170 170 170 170
Амортизација 86 86 86 86
Веровници 7.721 6.894 6.973 7.448
Акцепти . — 1.071 —
Укупна биланца 9.421 8.592 9.867 9.147

Све инвеотиције износе 870 хиљада динара. Кад одби- 
јемо фонд амортизације, нити 700.000 динара. Властита срет_ 
ства износе 1,600.000 динара или двоструко више него што 
су инвестиције. To показује да je подузеће на здравим те- 
мељима.

Робе je на складишту 6.5 милиона a дужници износе 
само 1.4 милиона динара. Код творница паркета залихе си- 
ровина мора да су знатне. Треба година док се храстовина 
толико осуши да се из ње могу правити првокласни паркети.



Ради тога творнице паркета морају имати храстовине за не~ 
колико година,. уколико не купују суху робу која je наравно 
много скупља.

Подузеће ради и са 7.5 милиона туђих сретотава. Ме- 
ђутим роба и дужници прелазе ra j износ.

Пословни резултати последњих година нису били по- 
! "вољни и биланс' je констатно ' закључиван ća губитком. Наро- 
I чито проШле године. Конкуренција између појединих творнкца 

паркета била je оштра нарочито прошле године пак je то 
морало деловати и на пословни резултат,

Земљиште и зграде билапсиране су еа 634 хиљаде ди- 
нара, Творница се налази у западном делу града у рејону , 
у којем се. већ дижу и трокатнице. Како творница, нарочита 

i стоваришта дрвета. запремају знатну површину то.би će пар-

I целацијом могао добити изное за «еколико иута већи него 
ј што је исказана билансна вредност свих некретнина. У нај- 
s скорије време један део некретнина биће распарцелисан. 

Разлика између билансне и стварне вредности биће толика 
:да hi продајом и једне саме парцеле губитак бити елимини- 
ран. Кад би творница напустила данашње место и иресели- 
ла се негде даље на периферију, за градилишта добила би 
толико да би не само могла подигнути једну нову модерну 
творницу него би још остао и знатан вишак. Номинална je 
диокице .140 динара. Њена унутрашња вредност je неколико 
пута већа. ■.;■■■

У управи су следећа г. г.: Милан барон Турковић, 
Гвидб Понграц, Александар Хајнрих, Д-р Милан Врбанић, 
Д-р јосип Селак и Иван Шнајдер.

Актива

Вашевска штедионица - Важево
Рачун изравната на дј&зг 31. дедембра 1930. год*

Пасива

Динара Дииара
Благајна н жиро 1,137.220°-— Главнида 5,000.000“
Менице 11,907.669'-— Резервни и пенс, фондови 1,919.372'—
Хипотеке 204.455"“ Улози на штедњу и no тек, рач. 17,652 008'—
Зајмови на залоге j 2,018.805'“ Повериоци no тек, рачунима 647.799'—

. Текући рачуии 8,322.525'— Реесконт 3,251.750'—
Вредноети рез. фонда 1,135,952'— Прееосна паснва 14t090'986'—

„ иенз, фонда 143.134'-*, Неподигнута дивиденда 859'—
Хартије од вредноети 4,014.454-~ Преносна камата 295.000'—
Преносна актива 14,090.986 — Тантијема 227.163'--
Иквентар •• ј .  ј ■ 7О.С00"~-4Ј Осгатак добитв 840.503’-
Разна актива 418.440“

..— Укупно 43,925 440"—г Укупно 43,925.440'—

Губитак Рачун губитжа
1 '

и добиткза н а  д а н  31 . л е ш .  1930. год» Добитак

Динара Динара
Пореза, трошкови и плате 1,145.707'— Камата 3,422 897”—
Камата 1,674.018' — Провизије 555.530'—
Огписи 228 534'— Приходи од непокретности 83.520'—
Рубнтак на ефектима 80,743,— Приходи од ефеката 135.198"—•
Добит аа дотацијама 1,135.815'— Наплаћена сумњива потраживања 47.294'“

Пренос добитв 20.378'“

Укупно 4,264.81 / ' 4
;i

Укушш 4,264.817'—

У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Творница паркета ш паропила д- д. у Загребу
Рачун изравната на даж 31. децембра 1930» год.

Актжва Пасива

Динара Динара
Земљишта и зграде 634.856*— Дион. главница 1,400 000'—
Стројеви, трансмисије, трачнице Причува за умањ. вриједности " " 1

и  скретнице 235.173*13 стројева и зграда 86.750’—
Вриједносни папири 32.745-70 Причува за порез 8.750"—
Јамчевине 1.375'— Прачувна заклада 22-775-52
Блага на 55.784*04 ГЈовјербени рачун 1.188*—
Иоштанска штедионица 40.232 38 Фонд за покриће штета насталих
Залиха робе 6,542 625 45 од иромјене вриједности валуте 170 000 —
П )словни пријатељи, дужници 1,387.698-71 Пословни пријатељи, вјеровници 7,448.435-06
Губктак 1929. год. 19 921*74
Губитак 1930. год. 197.487'03 217.^03-77

Укупно 9,147.899'18 У купно 9,147.899 18 ј
У П Р А В Н И  О Д Б О Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

„Траверс“  д. д. за индустрију ш гаромет 
жељезннчнвм праговвма - Загреб

Рвчун жзравнања на дан 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара:- Динара'
Инвентар 266.709-74 Дионичка главаица 1,000.000*—
Вриједноснн иапири 142 258-62 Вјеровниаи 8.419.467-67
Готовина 20.510-41 Транситорне ставке 411.281*10

Инвестиције : Пренос добитка 1929. r. 16.966*92
Огревни одио 191.599--- Добвтак у 1930. год. 82.804-88 99.772*80
Дужниди 1,794 879—
Залиха робе 7,514.563-80

Укупно 9,930.520 57 Укуино 9,930.520.57

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

ИмпрегнадиЈа дрва9

Актива

елемтрж^на п н л а е а  и  

M in  д, д» » Карловац-
Рачун изразиања на дан 31. дедембра 1930. год . П асива

i • I

Данара I Динара i
Инвестиције 7,813 343-04 Даоничка главница 1,200.000'-+
Дужници 228.639 30 Причува за умањену вриједност 1,000 0 0 0 '-
Вријед, папири и јамчевине 416.601"— Вјеровници 6,886.851*86
Прелазне ставке 60.480‘— Прелазне ставке 236.000'—

' Пренос губитка од 31. дец. i 929. r. 909.958'98
Добитак 31. дец. 1930. год. 106.170*46

Укупно 9,322.851/86 Укупно 9,322.851-86



Рудеик „Костолац“ Ђорђе Вајферт a« д.
В е о г р а д

Рачуи изравнања иа дан 31. децембра 1930. гсдине.

Ак.тива Пасива

Динара Динара
Готовина 268.556 — Главница 10,000.000'—
Харгије од вредноети 50.000’— Резервни фонд 31.908'—
Непокретности 2,151.968 — 8°/о обвезнипе 14,900.000'—
Концесија „Костолац“ 5,000.000’— Пасивне менице 3,600.000'—
Машинерије 606.612*— Повериоци 12,320.261'--
Железничка постројења 2,030,708*— Разна пасива 8,857.096*—
Млинска инсталапија 270.936'— Чиста добит 294.400 —
Покрехни инвентар 810.270 —
Пловни објекти 17,768.000 —
Инвентар пловних објеката 1,784.849'—
Угаљ a материјал 891.621'—
Дужници 9,706*989 —

Разна актива 8,163456'—

Укупно 50,003 6t)5*— Укупно 50,003.665*—

Рачун губит&а ш добитка иа дан 31. дец» 1930. год.
Расходи Приходи

Динара Динара

Пренос губитка 339.307*— Приходи од угљ* 4,408.695*—

Трошкови 3,067.340'- Разно 1.625 —

Бродарство 131.103 —
Млнн 34.001*-
Економија 4.649*-
Отписи 539.520 —

Чиста добвт 294.400*— 'Ч

Укупно 4,410.320’— Укуоно 4,410.320-—

У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р
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Садржај :
Zagrebačka dionička pivovara i tvornica slada d.d.  — Zagreb 
Српски кредитни завод д. д.— Бања Лука 
Trgovačka banka — ćuprija 
„Липа-мил”, творница куверата и конфекција папира д. д. — Загреб 
Керамичка индустрија д. д. — Загреб

ZAGREBAČKA DIONIČKA PIVOVARA I TVORNCA SLADA
D. D. — ZAGREB

Produkcija pive zagrebačke pivovare iznosila je po
slednjih godina:

godine 1923/24. 75.200 hl
„ 1924/25. 67.700 „
„ 1925/26. 61.400 „
„ 1926/27. 80.255 „
„ 1927/28. 83.130 „
„ 1928/29. 95.002 „
„ 1929/30. 97.880 „
„ 1930/31. 85.225 „

; Produkcija koja je pre 8 godina iznosila 75 hiljada hek
tolitara bila je u godinama 1924/25. odnosno 25Ј26. pala na 
nešto preko 60 hiljada hektolitara. Privredna depresija koja se 
je u zapadnim krajevima bila pojavila godine 1924—26. kao 
posledica politike deflacije, osetila se je i na konzumu a po tome 
i na produkciji piva. Od godine 1926. pa do prošle godine pro
dukcija raste i penje se skoro do 100.000 hektolitara. Međutim 
moramo imati u vidu, da je u međuvremenu Zagrebačka^ivor- 
nica pive preuzela prvo sisačku a kasnije i karlovačku pivovaru 
pak bi trebalo tek videti koji dio povišene produkcije otpada 
na produkciju ovih preduzetih pivara i koliko zapravo otpada 
na faktični višak produkcije zagrebačke tvornice. Ove godine 
produkcija je pala za 12 hiljada hektolitara prema produkciji 
prošle godine. A potrošnja pive ovih poslednjih meseci poka
zuje da će produkcija u idućem periodu biti još manja. Na 
smanjenje produkcije jednim dijelom delovalo je hladno leto. 
Ali najvećim delom pogoršane privredne prilike. Zagreb ima 
danas kojih 20—30 hiljada nezaposlenih radnika. Njihovi su iz
daci minimalni, pak to osećaju u prvom redu pivare i prodava- 
one vina i likera. A kod ostalog stanovništva, pogoršane priv
redne prilike sile na redukciju izdataka. A tu opet u prvom redu 
dolaze u obzir izdaci na alkohol. Pored toga abnormalno niske 
cene vina imaju za posledicu, da znatan broj ranijih konsume- 
nata piva prelazi na vino. Naročito u provinciji, gde se vino 
prodaje u bescenje, dok pivo radi visoke trošarine ne može da 
drži isti razmak

Opadanje konzuma pive najbolje pokazuje da su fiskal
ni tereti koji pogađaju produkciju i prodaju pive danas pre
visoki, naročito u ovo doba privredne depresije i da imaju za 
posledicu znatno sniženje produkcije. A porezi zapravo ne bi 
nikada smeli biti tako visoki , da decimiraju produkciju. U bu
duće, umesto da se na industriju pive nabacuju novi tereti, biće 
potrebno, da se pristupi redukciji. To je potrebno naglasiti na
ročito danas, kad postoji tendencija da se trošarina na vino 
ukida ili barem  znatno reducira, a da se pivo i likeri opterete 
u još većoj meri. Granice postoje i u pogledu poreskog opte
rećenja izvesnih artikala. Situacija vinogradara se mora olak

šati. Ali je nemoguće nabaciti industriji piva nove terete, kojš 
bi imali državi da nadoknade ono što bi ona izgubila ma troša
rini na vino. Fiskalne ‘mere ne bi smele biti odlučujući faktor 
po pitanju dali se troši vino ili pivo odnosno ne bi smele kon
sum piva rèzervisati samo imućnim slojevima.

■ Bilansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću sliku:

Aktiva 30.9.1928. 30.9.1929. 30.9.1930. 30.9.1931
v*K- { u hiljadama dinara

Zgrabe 7.242 7.242 10.768 10.768
Strojevi 2.853 2.853 5.253 5.253
Inventar 1.556 1.571 1.635 1.254
Blagajna 265 284 232 664
Dužnici 14.394 16.306 18.481 20.815
Efekti 22 378 628 826
Zalihe 5.361 5.860 5.865 6.095

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezerve 400 450 500 600
Amort. fond 1.500 1.800 2.909 3.718
Rezerva valoriz. 1.364 1.364 1.364 1.364
Poverioci 1.043 1.084 8.341 9.046
Akcepti 4.500 5.000 5.000 5.000
Potr. financ. erara — — 1.886 5.213
Dobitak 2.869 3.133 3.154 3.163
Ukupno 31.695 32.899 43.215 48.166

Investicije su iskazane sa istim iznosom kao i prošle go
dine ma da su međutim izvršene nove. -l ako na primer gradnja 
velikog i modernog skladišta. Ili ta  investicija nije još obraču
nata ili je pak  izvršena iz tekućih prihoda.

Zaliha je porasla za preko milion dinara. To je u  veži sa 
smanjenim konsumom. Produkcija, makar je ona znatno redu
cirana, ipak je bila veća od potrošnje. I dužnici su porasli za 

i 2.5 miliona dinara, lako je prodaja bila slabija dužnici su ipak 
znatno veći. To pokazuje kako je situacija pogoršana, Gostio
ničarima se moraju davati krediti na duže rokove. Ove je godine 
i sezona stranaca bila slabija pak je u Primorje prodano manje 
piva a i inkaso bio je 'm nogo slabiji. Povećanje zaliha robe i 
povećanje dužnika kod smanjene produkcije najbolje pokazuju, 
u kojem se položaju nalazi naša industrija piva. Treba preki
nuti sa dosadašnjom praksom da se na pivo bacaju sve veći 
tereti.

Ranijih godina blagajna nije nikada iskazivala preko 300 
hiljada dinara. Ove godine ona pokazuje saldo od 664 hiljade. 
Bilansa je pravljena per 30. septembra. Banke su već bile-ogra
ničile isplatu uložaka i konto-korenata da ne govorimo o novim 
kreditima. Oprezniji privrednici, eda bi mogli nesmetano nasta
viti .svoje poslovanje, bili su primorani da sav inkaso zadrža
vaju u svojim blagajnama. Na taj način imaju mnoga trgovačka 
i industrijska poduzeća mnpgp veće gotovine nego što je to
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ranije bio slučaj, kad su se sve veće isplate obavljale preko 
novčanih zavoda.

U vezi sa povišenjem nekih pozicija aktive imamo i po
rast kod pasive. Poverioci su porasli za 700 hiljada dinara. Ali 
i obaveze prema državi porasle su radi trošarine od ispod dva 
na preko 5 miliona dinara.

Uprkos smanjenja produkcije, veće zalihe robe i porasta 
dužnika uspelo je, da se za ovu godinu poluči isti dobitak kao
i za prošlu. To je posledica racionalnog vođenja poduzeća, koje 
omogućava i kod pogoršanih prilika izbiti isti profit.

U upravi Zagrebačke pivare nalaze se sledeća g. g. : Pret
sednik S. D. Aleksander, Miroslav Lobe, Ivo Aleksander, Veko
slav Heincel, Dr. Branko Aleksander, Bela Dajč, Dr. Božidar 
Aleksander, Artur Dajč, Dr. Vatroslav Kajner.

СРПСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД Д. Д. — БАЊА ЛУКА.
Имали смо већ прилику да напоменемо, да je у првим 

тодинама 20 столећа у Босни, Далмацвји, Војводини и Срему 
отиочета интензивна акција око оснивања српеких наци- 
лналних новчаних установа, које су имале сем уобичаје- 
них привредних функција још и еминентно важне националне 
задаће. Оне су биле замишљене као огњиште и пропаганда- 
тори националне и привредне колаборације тамошњег срп- 
ског живља. Иницијатива o k o  оснивања1 била je у рукама 
Српоке банке д. д., Загреб, чији су управљачи и пословни 
лријатељи у оно доба основали мвого новчаних завода. Може 
ce рећи да у тим пречанским крајевима скоро нема вароши 
у којој до 1908. године није основан бар један новчани 
завод са истакнутом национално српском задаћом. Међу ове 
заводе треба убројити и Српски кредитни завод д. д., Бања 
,Лука, који je основан првих дана септембра 1905. године. У 
првим годинама свог живота, банка je морала водити тешку 
борбу за опстанак. С једне стране осећала ce ненаклоњеност 
улравне власти a са друге стране ковкуренција надмоћнијег 
•немачко-мађарског капитала.

Првобитна главница Српског кредитног завода изно- 
сила je 200 хиљада прератних круна, подељене у атсције од 
no 200 круна номинале. У 1919. години главница ce два 
пута повисује, прво на 400.000 круна a после на 1 милион. 
'Наредне године забележена су два повишења: на 2 милиона 
■и пола године доцније на 4 милиона круна. Инфлациони- 
рана аустриј.ска круна дејствовала je и на развој главнице. 
Почетком 1922. године одлучено je повшпење на 10 милиона 
крува. По две акције од номинале 200 динара прежигосане 
су на једну од 100 динара, тако да износи главница 1923. 
‘Године 2,5 милиона динара. 1925. године она ce повис-ује на
3 милиона a 1929. на 4 милиона, колико и данас износи. 
Главница je подељена на 40.Ш0 на име гласећих акција од 
no 100 динара номинале. Према новој административној по- 
,дели наше државе постала je Бања Лука седиште бановин- 
ске управе, чиме je дата могућност, да ce повећају и по- 
слови Српског кредитног завода a тиме у вези и његов ути- 
дај на босанску привреду.

Српеки кредитни завод има и своју сопствену фили- 
]алу у Босанском Петровцу која je досада дала задовоља- 
.вајуће резултате. Да бисмо нашим читаоцима што преглед- 
«ије приказали развој и ванр0дно повољну структуру Срп- 
ског кредитног завода, упоредили смо у наредној таблици 
главне билаисне позиције за последње четири годиие. Слика 
ж>ју добијамо je следећа:

Рачун изравнања.
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна и жиро 560 583 739 1.118
Менице 7.861 9.536 7.616 10.621
Дужници на залоге ------ 703 252
Хартије од вредности 300 300 325 387
Текући рачуни 5.914 6.052 7.132 8.068
Непокретности ------ ------ 475

Намештај ------ ------ 40
Преносна актива 10.552 11.389 13.282 15.752
Кауције 8 7 ------ 8

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 891 900 972 1.066
Улози на штедњ-у 6.695 7.941 9.650 13.540
Повериоци 2.128 2.003 2.201 1.777.
Преносна камата 81 99 85 148
Чиста добит 538 655 604 432
Реесконт 1.300 1.870 —-— ------
Збир биланса 25.197 27.868 29.799 36.722

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 686 680 689 839
Порези 430 186 113 194
Плате и трошкови 192 167 181 232
Чиста добит 538 655 604 431

Приходи
Пренос добити 2 6 11 6
Камата 1.096 1.008 867 874
Провизије 750 675 711 816
Збир прихода или

1.6Ö7расхода 1.848 1.689 1.589
Крајем 1927. године износи збир биланса 25,2 мили-

она динара; у наредним годинама расте за годишње 2 мили-
она, до крајд 1929. године. У 1930. години показује нам ce
врло интересантан скок од 7 милиона тако да достиже збир
биланса крајем 1930. године 36,7 милиона динара. Биланс
банчин je дакле порастао за преко 11 милиона у току од 3 
године, односно за више од једне трећине.

Главница je исказана до 1929. године са 3 милиона a
1930. са 4 милиоиа динара. Нова емисија, која je извршена 
- - -  ррома неповољним привредним приликама, ипак je сјајно 
успела, што доказује да раеполаже Српски кредитни завод 
са бројним и врло имућним tocjk>b*w \ поматељима. Ре- 
зервнИ фонд je порастао за поеко 100 хиљада динара a до- 
стиже крајем 1930. године 1,06 милиона динара односно не- 
што преко 25% од главнице. Сопствена сретства банчина 
прелазе крајем 1930. године 5 милиона динара a заједно са 
чистом добити 5.5 милиона динара. Главни извор страних 
сретстава су улози на штедњу. У мањој мери долазе у об- 
зир још и банчини повериоци, док реесконта у 1930. години 
више нема. Он je последњи пут исказан у 1928. години. To 
je последица знатног прилива улога, дакле једне no банку 
врло повољне околности. Улози на штедњу порасли*су по- 
следње три године за више од 100%. У 1927. години иска- 
зани су са 6,7 милиона у 1928. са 7,9 милиона, у 1929. са
9,6 милиона. И код ове банке видимо да je ритам прилива 
улога константан. У 1930. години порает улога износи 4 ми- 
лиона, дакле више но последње три године укупно. Овај 
je прилив нарочито интересантан баш због чињенице, да 
имамо у нашој земљи Ј930. године знатан број банака код 
којих су улози остали стационарни или je забележено чак 
и опадање. Пошто није вероватно да je у Баша Луци у 1930, 
години лродукција улога на штедњу у тако знатној мери 
повећана, (потсећамо само на «ризу шумске индустрије) то 
ce овај пораст улога може објаснити једино великим пове- 
рењем које ужива Српски кредитни завод и околношћу, да 
су ce ‘код других новчаних завода улози подизали и пласи- 
рали у Кредитни завод. Повериоци no текућим рачунима по- 
казују тенденцију ка смањењу. И то je последица прилива 
улога; од 2,2 милиона у 1929. години смањени су повериоци 
на 1,77 милиона крајем 1930. године. У 1927. и 1928. години 
je банка искоришћавала и реесконтни кредит, који je 1928. 
године исказан са 1,87 милиона. Повериоци као и реесконт 
знатно су скупљи од улога; пошто покривају улози пословни 
воЛумеЛ банке, то je потпуно разумљиво да je она смањила 
повериоце a ликвидирала своја дуговања no реесконтном



кредиту, који претставља за случај, потребе врло лепе ре- 
зерве банчине. Тако видимо да износе туђа сретства «рајем
1930. године нешто преко 15 милиона одноено за три пута 
■чише од сопствених, што je у сваком погледу идеалан однос.

Укупни обртни капитал банчин достиже 20 милиона 
динара према 14 милиона у 1927. години. Банка je свој 
обртни капитал у 1930. години пласирала на следеће пози- 
ције: доминирају менични кредити и они no текућим рачу- 
нима. Први износе 10,6 лшлиона према 7,6 милиона у 1929. 
години. Толико су износили и у 1927. Кредити дати на основу 
текућих рачуна порасли су лоследње 4 године сукцесивно 
за 2,1 милиона на 8,06 милиона динара. Кредити дати на 
основу залога исказују се тек у 1929. и 1930. години са тен- 
денцијом ка смањењу; од 703 хиљада у 1929. год. смањени 
су на 252 хиљада у 1930. години. Томе на супрот налази се 
позиција хартија од вредности у порасту: од 300 хиљада на
387.000 динара. To су у главноме државне хартије од вред- 
ности. Ново су у 1930. години непокретности које билансира 
Српски кредитни завод са 405 хиљада динара, a намештај 
са 40 хиљада динара.

У рачуну губитка и добитка видимо да je збир при- 
хода, дакле бруто добит, у 1930. години мања но у 1927. го- 
дини. To je последица обарања каматне стопе, која je у 1930. 
години за 125 хиљада динара мања но у 1928. и а«о je збир 
пласираних кредита већи за преко једне трећине. Порези 
су према 1930. години порасли за 80 хиљада на 194 хиљада 
динара. Пошто je оборена само камата на кредите a не и 
на улошке, то су расходи no каматама у 1930. години за 
150 хиљада динара већи во у 1929. Повећање према рани.јој 
години показују такође плате и трошкови, за 50 хиљада на 
230 хиљада динара. Ови ови повећани расходи имају за пс- 
следицу, да je исказана чиста добит за 170 хиљада динара 
мања од оне из 1929. године, a износи 430 хиљада динара 
према 604 хиљада у 1929. години, 655 хиљада у 1928. години 
и 540 хиљада у 1927. години.

Смањена чиста добит je у вези са општом привредном 
структуром. Подела добити извршена je на еледећи начин: 
Резервном фонду дотирано je 100.000, на име тантијеме дато 
je 23.000 као добровољни прилог 6.000; на ил!е дивиденде 
исплаћено je 300.000 динара односно 10% (ново повишена 
главница у дивиденди за 1930. годину још не учествује) a
2.5 хиљада динара пренето je на нови рачун.

У управи Српског кредитног завода д. д., Бања Лука, 
налазе се следећа г. г.: Коста Димитријевић, претседник, 
Милан Јанковић потпредседник, Риста Томић, Коста Божић, 
Јова 'Бурковић, Нико Ливљаковић, Милан Богојевић и Рајко 
Димитријевић.

TRGOVAČKA BANKA, ĆUPRIJA.
Trgovačka banka u Ćupriji osnovana je krajem 1911. 

godine, dakle pre 20 godina. Ima veliki broj srpskih provincij
skih banaka, koje su u tim godinama bile osnovane. Sve one 
postale su žrtve ratnih godina. Punih 10 godina od kako su 
osnovane nisu mogle ni pomisliti na širenje poslova ili na i samo 
mali prosperitet. Ratne neprilike sve su to sprečavale, tako da 
je pravilnije smatrati banku osnovanu tek u 1920. godini.

Glavnica Trgovačke banke u Ćupriji iznosi danas 3 mi
liona dinara podeljenih na 30.000 akcija od po 100 dinara no
minale. Ranije glavnica je iznosila 300.000 dinara u srebru. Još
1927. godine ona je iskazana ovim iznosom. Ali to više nisu 
predratni već papirni dinari. Banka je u 1927. godini imala 
jedan relativno vrlo lep volumen poslova. Njezini ulozi na šted- j 
nju iznose krajem 1927. godine preko 12 miliona dinara, a re
zerve 1,8 miliona. Jasno je da je ovakav odnos glavnice impe
rativno zahtevao promenu. Glavnica od 300.000 dinara bila je 
kod ovako velikog stanja uloga i suviše malena. Zbog toga vi
dimo u 1928. godini da je uprava bančina jednim potezom po
visila glavnicu na desetorostruk iznos, na 3 miliona dinara. Ovo 
povišenje bilo je vrlo povoljno po akcionare, jer je izvršeno 
valorizacijom izvesnih delova aktive, koji su do tada predstav- j

ljali tihe rezerve bančine, i upotrebom rezervnih fondova u iz
nosu od preko 1 miliona dinara. Tom tranzakcijom nadokna
dila je banka svojim akcionarima gubitke, koje su oni pretrpeli 
u prvom desetogodišnjem periodu postojanja banke, kada se 
zbog ratnih prilika nije isplaćivala dividenda. Tim povišenjem 
glavnice znatno je poboljšan i odnos sopstvenih ka tuđim sret
stvima, što je od velike važnosti po likviditet bančin, kao i za 
procenu njene sigurnosti uložaka. To su činjenice, koje su po
stale od velike važnosti naročito u 1930. i 1931. godini.

Trgovačka banka, Ćuprija, zauzima među našim provin
cijskim bankama naročiti položaj, a to pre svega zbog znatnih, 
uloga na štednju. O tome biće malo docnije govora.

U narednoj tablici uporedili smo kretanje glavnih bilans- 
nih pozicija Trgovačke banke za poslednje četiri godine. Važno- 
je upoređenje i sa  1927. godinom u kojoj je, kao što smo već 
spomenuli, glavnica iskazana sa još samo 300.000 dinara. Do- 
bijamo sledeću interesantnu sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

Blagajna
u

1.468
hiljadama dinara 

1.227 1.940 1.139
iMenice 12.377 16.475 16.446 15.170
Zajmovi na zaloge 356 325 347 444
Hartije od vrednosti 76 128 166 200
Inventar 2 157 283 263
Tekući računi 928 885 3.772 7.756
Nepokretnosti 150 1.038 1.130 1.098
Prenosna aktiva 74 74 49 49
Razni prihodi — 27 26 25

Pasiva
Glavnica 300 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 967 461 501 634

! Specijalni rez. fond 806 102 117 123
Ulozi na štednju 12.362 15.012 19.281 21.542
Ulozi po tek. računima 251 658 34 131
Razni poverioci — 130 20 57
Nepodignuta dividenda —■ — 14 36-
Prenosna kam ata — 599 599 599
Tantijema 57 — 31 62
Dividenda 90 300 450 450
Zbir bilansa 15.477 20.340 24.164 26.747

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata — 1.816 2.079 2.041
Troškovi 157 641 200 25S
Porezi — — 182 312
Dotacija rezervama — 257 29 103
Tantijema — — 31 62
Otpisi — — 319 327
Dividenda — 300 450 450

Prihodi
Kamata 234 2.021 2.064 2.42T
Razni prihodi — 135 8 1.127
Provizija 768 859 1.219 —
Zbir prihoda ili rashoda 1.002 3.015 3.291 3.554

Krajem 1930. godine zbir bilanse iznosi 26,7 miliona di
nara. Ako ovu cifru uporedimo sa zbirom bilansa za 1927. go
dinu onda vidimo da je za tri godine porasla za preko 11 mi
liona odnosno za 70%. To nije malo. Sopstvena sretstva za
jedno sa dobitkom iznose krajem 1930. godine 4,2 miliona di
nara, od toga otpada na glavnicu 3 miliona, a na rezervne fon
dove 760.000 dinara. O staje nam, dakle, svega još 22,5 miliona 
dinara, od čega su 21,5 miliona ulozi na štednju. To znači da 
85% bančinih sretstava potiče od uloga na štednju. Tom pri
likom moramo podvući da imamo u Srbiji vrlo malo novčanih 
institucija, ko e raspolažu sa ulozima od 21,5 miliona dinara. 
To je posledica poverenja, koje banka uživa u ćupriji i okolini,
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ali i vrlo razvijenog smisla za štednju tamošnjeg stanovništva. 
U 1927. godini ulozi su iskazani sa 12,4 miliona; prema tome 
oni su za poslednje tri godine porasli za 9,5 miliona ' odnosno 
80%. Ritam priliva uloga na štednju je u svim poslednjim gor 
dinama ostao jednak sa 3—4 miliona godišnje i u 1930. godini 
iznosi 3,4 miliona dinara, što opet'dokazuje, da za Trgovačku 
banku u ćupriji još ne postoji privredna kriza. Pošto smatramo 
■da je u 1930. godini formiranje novih uložaka putem štednje 
osetljivo- smanjeno, onda možemo taj priliv u 1930. godini ob
jasniti jedino činjenicom, da su bančini poslovni prijatelji vadili 
uloške iz drugih banaka, te ih plasirali u Trgovačku banku. 
Ulozi na štednju su, tako reći, jedina tuđa sredstva, kojima banka 
raspolaže. Ona ,doduše, iskazuje i uloge po tekućim računima, 
kao i razne poverioce,- ali se obe ove pozicije kreću u vrla 
skromnim granicama. Ulozi po tekućim računima dostigli su 
rekordno stanje krajem 1928. godine sa 660.000 dinara. U na
rednoj godini iskazani su sa svega 34.000 dinara, a krajem
1930. godine zabeležen je porast na 130,000 dinara. Poverioci 
toančini spali su od 1928. godine od 102.000 dinara na 20.000 u
1929. godini da bi se krajem 1930. godine povećali na 57.000 
■dinara. To je jedva 2 promil. Time smo analizirali i sastav ban
čine pasive. Vidimo da je njezin obrtni kapital krajem 1930. 
godine iznosio nešto preko 25 miliona dinara. Podelu tog obrt
nog kapitala pokazuje nam bančina aktiva. Interesantne su dve 
pozicije preko kojih je plasirala banka skoro 90% svog obrtnog 
kapitala. To su menični krediti i krediti dati po tekućim raču
nima. Prvi su od 1927. godine porasli u 1928. godini na maksi
malnu visinu od 16,47 miliona dinara, u 1929. godini ovi su kre
diti ostali tako reći nepromenjeni, ali su do kraja 1930. godine 
smanjeni za skoro milion dinara, na 15,7 miliona dinara. Sma
njenje meničnih kredita je u 1930. godini jedna opšta pojava, 
koju nalazimo skoro kod svih novčanih institucija. Banke sma
njuju svoje angažmane po meničnim kreditima, a povećavaju 
one po tekućim računima, pošto mogu sa poslednjim u dana
šnjim  prilikama biti relativno sigurniji, a njihov način podelji- 
vanja i otplata povoljniji je po bančine mušterije i samu banku. 
Ovi krediti pokazuju kod Trgovačke banke vanredno kretanje. 
Od din. 928.000 u 1927. godini odnosno 885.000 u 1928. godini 
porasli su u *./29. god. na 3,77 miliona, a  u 1930. god. ponovno 
za preko 100% na 7,75 miliona dinara. Treći način lukrativnog 
plasm ana su zajmovi na zaloge: od 1927. do 1929. godine uklju
čivo oni pokazuju nepromenjen iznos od oko 350.000 dinara; 
tek  u 1930. godini dostižu 450.000 dinara. Bančine hartije od 
vrednosti su poslednje tri godine porasle od 76.000 na 200.000 
dinara krajem 1930. godine. Ovaj relativno malen porast pozi
cije hartija od vrednosti kod istovremenog znatnog priliva ulo
žaka donekle iznenađuje; ipak se može konstatovati, prema do
sadašnjem  razvoju našeg domaćeg efektnog tržišta, da je banka 
vrlo mudro uradila što nije ušla u veće angažmane u efektima. 
Međutim, to su pitanja koja tangiraju prilike u 1931. godini. 
Bančine nepokretnosti pokazuju znatno povećanje u 1928. go
dini; dok su krajem 1927. iznosile 150.000 dinara one su krajem 
sledeće godine bilansirane sa  preko jednim milionom. Nama nije 
poznato da li se ovde radi o kupovini novih nepokretnosti ili 
o  valorizaciji ranijih. Ali pošto znamo da je u 1928. godini po
višena glavnica dz sopstvenih sretstava to smo skloni verovati, 
d a  se radi o istim nepokretnostima, čija je bilansna vrednost 
valorizirana. Znatna je i pozicija gotovine,! potraživanja po 
žiro računu što je u vezi sa  postulatom likviditeta, kome posve
ću je Trgovačka banka naročitu pažnju, već i zbog tako velikih 
uloga na štednju. U 1929. godini blagajna je iskazana sa skoro 
'2 miliona dinara, u 1930, godini sa nešto preko %  glavnice. Ali 
ne smemo zaboraviti, da je van sumnje da se i na računu te
kući računi nalaze potraživanja kod prvoklasnih novčanih za
voda, koja se prema tome mogu sm atrati kao vrlo aktivna od
nosno kao gotovina.

U računu gubitka i dobitka pokazuju se posledice oba- 
тапја kamatne stope. Prihodi od kam ata povećavaju se tek u
1930. godini i ako je u međuvremenu volumen kredita znatno

porasto. Bruto dobit iznosi krajem 1930. godine 3,55 miliona 
dinara a čista prelazi 900.000 dinara. Kod ovakve dobiti banka 
bi bila ù stanju da isplati i 30% dividende. Međutim, ona pret
postavlja snaženje svojih sredstava zbog čega Od postignute 
čiste dobiti znatno dotira svoje rezerve. Relativno veliki su i 
otpisi: poslednje dve godine za preko 300.000 dinara, u čemu se 
u ostalom pokazuje i rigorozno bilansiranje. Posle odbitka tan
tijeme i prenosa dobiti ostaje za podelu akcionärima u 1930. go
dini 450.555 dinara odnosno 15%, što pretstavlja tèpo ukama- 
ćenje akcija. Ova je dividenda ista kao i u 1929. godini a za 
5% veća od dividende u 1928. godini.

U upravi Trgovačke banke. Ćuprija, nalaze se g. g. : Mi
lovan M. Ristić Radovan Radosavljević, Konstantin Mišić, Bla- 
goje Jocić, Đorđe Bizetić.

„ЛИПА МИЛ” ТВОРНИЦА КУВЕРАТА И КОНФЕКЦИЈА 
ПАПИРА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Индустријска конфекција папира шжазује последњих 
година и код нас врло леп развој. Ми ових 12—13 година 
после рата нашу индустрију папира нисмо развили у истом 
обиму као што je то случај, код многих других грана инду- 
стријске делатиости. Али у погледу индустријске конфекци- 
је папира напредак je знатан и ми данас у главноме за ове 
артикле нисмо више упућени -на иноземство.

Индустрија конфекције папира широког je обима. Од 
школских тека, папирнатих врећица na до савршене карто- 
наже. После рата ми смо добили знатан број подузећа која 
се баве конфекцијом папира. Било да полуфабрикате — па- 
пир добављају код наших творница папира било да га увозе. 
Конфекција папира ужива приличну царинску заштиту што 
има за последицу, да многе ствари које смо раније добивали 
из иностранства данас израђујемо у земљи.

У нашој индустрији конфекције, Загреб и Љубљана 
играју доминантну улогу. Ту се налазе и -наше највеће радње 
за велепродају папира пак j e  јасно да h e  се у њиховој, близи- 
ни концентрирати и индустрија конфекције папира. Данас 
имамо у конфекцији папира подузећа која упослују n o  више 
стотина радника. A мањих подузећа која имају no десетке 
раднмка има велики број. Готово свака већа велетрговина 
папира скупила j e  o k o  себе n o  неколико мањих подузећа, 
која j e  конфекционирају разне папире. Данас већ имамо 
фабрике које израђују само кесице од папира и које упо- 
слују знатан број радника. Са друге стране опет имамо поду- 
зећа која у главноме израђују папир за писма.

„Липа Мил” творница куверата и .конфекција папира 
бави се у првом реду израдом папира за писање. И то ве- 
ћином боље и најбоље врсте. Док смо раније фину и најфи- 
нију хартију за писање лцорали ■набављати из иностран- 
ства данас се већ на велико конфекционира у самој земљи. 
Делимично из продуката домаћих фабрика a делимично од 
увезене хартије. „Липа Мил” je ван сваке сумње у том по- 
гледу не само наша највећа фабрика него je Она и технич- 
ки тако опремљена да своје продукте може сервирати у ис- 
том квалитету, и истој опреми као и најбоље фабрике ино- 
странства.

Ово je подузеће основано 1929 године од стране г. 
Матије Фрајнда главног претставника Загребачке творнице 
папира. A суделују и Прва хрватска штедионица, књижара 
и папирница Кугли, која je сигурно једна од највећих у H a

rnoj држави. Дионичка главница зноси 1.5 милиона динара. 
До 1928 дивиденда je износила 3% a касније 6%. Упослује 
Oko 150 радника a у стању je да дневно изради 500.000 ку- 
верата за разна писма односно да конфекционира одговара- 
јућу количину папира.

Биланс за прошлу годину (ранијих година биланси 
нису били објављени), пружа следећу слику :
Актива 1930 г. Пасива 1930 г.

Благајна
Ефекти

у хиљ. дин.
174 Главница 

17 Повериоци

у хиљ. дин. 
1.500 
1.387



;3граде 261 Амортизац. машина 1.317
Стројеви 1.214 Добитак 104
Уређај творнице 91 Укупна биланса 4.309
Инвентар 53
Новоградња 14

Дужници 1.267
Роба 1.214

Машине су билансиране са 1.214 хиљада динара. Ре- 
зерва машина износи 1.317 хиљада динара. Дакле je отписано 
,^ише иего што je изказана вредност. To најбоље показује 
оолидност подузећа. Све инвестиције износе укупно 1.6 ми- 
иоиа A k o  одбијсмо резерву машика, онда само 300 хиљада 
динара, a главница износи 1.5 милиона динара. Према томе, 
властитим средствима покривен je и знатан део прометног 
капитала. Повериоци износе, одбивши благајну, 1.2 милиона 
.динара. И то су у првом реду лиферанти папира. A дуж- 
ници износе 1.267 хиљада динара. По томе се види, да поду- 

:зеће даје управо толико кредита колико га и само ужива.
Банкарски кредит, изгледа, да подузеће не исказује. 

Иначе не би држало тако знатне залихе готовине. Према 
томе оно нема никаквих издатака на камату јер полуфа- 
брикате, које гговлачи, исплаћује са извесним, у бранши 
Зтобичајеним роком.

Подузеће, ма да укупна сума билансе не износи ни 5 
.милиона динара, спада у ред већих индустријских подузећа 
Загреба. A оно се може убројити и међу она ретка наша 
индустријска подузећа, која већ десет година непрекидно 
исказује добитак који омогућује плаћање одговарајуће ди- 
виденде. A то j e  код нас B èh  реткост. Измене у коњунктури 

:немају на подузеће као што je „Липа Мил“ никаквог деј- 
ства. To je можда и ради тога, што има оно доминантан по^ 
ложај у конфекцији финијих врста папира, na може увек да 
изналази цене, које поред покривања продукционих трошко- 
ва, увек још омогућују одговарајућу зараду.

У управи овог подуЗећа налазе се следећа г. г. : Фра- 
и>о Латковић, претседник, Матија Фрајрд, потпретседник, 
Хуго Дајч, Рудотф^ Кугли, Златко Кугли, Артур Манч, Паул 
-Фрајнд и Емил Блак.

КЕРАМИЧНА ИНДУСТРИЈА Д, Д. — ЗАГРЕБ.
Од читаве «аше индустријске продукције ми смо по- 

сле рата најслабије развили индустрију стакла, керамике 
и сродних грана. Можда je томе узро« делимично помањкање 
одговарајућих оировина можда опет јака конкуренција дру- 
гих држава са развијеном иидуетријом стакла и керамике 

;Која je у раније —  пре него што се створило јединствено 
царинско подручју од 14 милиона становника, своје продукте 
пласирало на нашем територију. У погледу индустрије ста- 

,кла ствар није још тако неповољиа као што код керамике. 
Поред већ «еколико по-стојећих творница ради се и на по- 

.дизању нових. У Панчеву je једна француска група подигла 
велику фабрику стакла за прозоре која he бити у етању да 

токри је главни део наше потрошње. У Сиску се довршава 
фабрика флаша која he опет покривати знатан део наше 
потребе који до сада није могао бити покривен од до сада 
постојећих творница.

- Са керамиком осим неколико радионица које се баве 
израдом керамичких плоча и пећи, имамо управо само једну 
већу фабрику, која изађује разне артикле из керамике и 
порцелана a то je Керамичка индустрија д. д. у Загребу. 
Ради тога je и наш увоз порцеланске и керамичке робе до- 

«ста знатан. Последњих пет година ми смо увозили :
година порцелан керамичке робе

у хиљадама динара
1926 36.015 71.235
1927 28.360 65.469
1928 30.324 78.859

-1929 34.014 74.867
.1930 33.575 81.765

Како видимо ми годишње увозимо порцелана и кера- 
мичке робе за преко 100 милиона динара. И нема никаквих 
знакова, да би тај увоз попустио. Прошле године, макар je 
увоз био слабији него ранијих година, увозили смо далеко 
више керамике него ма које од ранијих година.

Код увоза керамике и порцулана за преко 100 милиона 
динара могао би се код нас, кад би се подузеле одговарају- 
he мере омогућити просперитет за неколико фабрика. Неке 
артикле нарочито од порцулана мораћемо и доцније увозити, 
Али би сигурно најдаање половину онога што ув0зимо“ мо- 
гли да израђујемо и код нас. Требало би само ревидирати 
увозну царину. У трговачким преговорима са Чехословач- 
ком, ми смо пристали на тако знатне концесије у погледу 
стакла и керамике, да иаша индустрија тих артикала тешко 
може да се одржава, a да не говоримо о даљњем напретку. 
Очекиване компензације Чехословачке за неке наше аграрне 
продукте нисмо добили a најмање за пшеницу — и ако би 
то за нас било од виталног интереса.

Керамична индустрија д. д. основана je као акционар- 
ско друштво у Загребу 1922. године. Она се налази у инте- 
ресној сфери Сједињених творница стакла, која се налази 
у извесном дужем сродству са Првом хрватском штедиони- 
цом. Творнице се налазе у Словенији, у Петровче и Нем- 
шкидол код Цеља. Поред тога оио има и властити угљено- 
коп, који пре свега оокрива потребе властитих фабрика.

Дионичка je главница износила 1.400 динара. — 
Како су прве године поеловања завршене знатним губит- 
ком, који се je непрестано вукао кроз билансе последњих 
година, спроведено je прошле године снижење главнице. Но- 
)иинала дионице од 500 динара прежигосана je на 300 динара 
и тако се je добио износ од 560 хиљада динара који се je 
употребио за енижење главнице од 1,400.000.— на 840.000 
динара.

Биланси за 4 последње године овако изгледају
Актива 1927 г. 1928 г. , 1929 г. 1930 г.

у хиљадама динара
Готовина 14 41 35 59
Непокретности 1.694 1.660 1.660 1.660
Уређај фабрике 2.282 2.432 2.432 2.982
Угљенокоп 605 593 593 593
Материјал 238 210 196 157
Роба 1.131 1.238 1.192 1.021
Дужници 1.955 2.513 3.180 2.280
Г убитак 540 534 564 36

Пасива
Главница 1.400 1.400 1.400 840
Повериоци 7.060 7.825 8.167 8.011
Амортизац. инвест. — — 288 459
Укупна биланса 8.460 9.225 9.850 9.316

Инвестиције, укупно са угљенокопом износе нешто 
преко 5 милиона динара. Властита сретства, после смањења 
главнице износе мање од милиона динара. Ако узмемо у об- 
зир и фонд амортизације, остај.е да je o k o  3.5 милиона ди~ 
нара инвестиција извршено на кредит. Код снижења дио- 
ничке главниде од 1.4 милиона динара ради отписа губита- 
ка морало би се приступити и повишењу главнице, да би 
се барем инвестиције могле покрити властитим сретствима 
и да би се могао редуцирати банкарски кредит. 1

У прошлој години je инвенстирано у : уређај фабрике 
преко пола милиона динара. To je после дуге паузе прва ин- 
вестиција. Значи да подузеће настоји како би усавршило 
своје пословање и тако појефтанало саму продукцију—  да- 
кле рационализација.

Залихе робе нису знатне. A ни потраживања од коми- 
тената. Кад би се главница повисила на стање, да покрива 
барем главни део инвестиција, структура билансе односно 
предузећа била би скроз здрава.

Ранијих година иије извршена никаква амортизација 
инвестиција. Године 1929 амортизирано je 288 хиљада a про- 
шле око 170 хиљада.
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Ma да je годиие 1929 проведена редукција капитала 

ради отписа губитка, овај се у 1930 години опет појављује, 
Прошла je година наиме завршена губитко-м од 36 хиљада 
динара. Кад се приступи повишењу главнице (npe свега 
ради редукције банкарског кредита) и смањењу издатака 
на каматима и кад керамичка индустрија добије бољу ца- 
ринску заштиту, подузеће he бити у стању да развије јачу 
и много успешнију делатност.

У управи Керамичке индустрије д. д. у Загребу на- 
лазе. се следећа г. г. : Претседник Фрањо Латковић, Златко 
Паклер, инж. Адолф Кербиц, Херман Стаделбауер, Д-р инж. 
Никола ГТшеница, Вилхелм Кинцл; техничко a нарочито ко- 
мерционалио водство фабрике лежи у рукама прокуриста 
г; Оскара Фогел-а.
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Керамичка и н д у с т р и ј а  д -  д .  -  Загреб
Актива Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара Динара
Готовииа 59.803'10 Дионичка главница 840.000*—
Творничке зграде и некретнине 1,660.219*— Вјеровници 8,011.028*03
Творнички уређај 2,982.413 43 Причува за умањење вредноети
Угљенокоп 593.230-20 некретнина и уређаја 459.965*49
Залиха материјала и сироввна 157.051'25
Залиха робе 1,021.161-93
Дужници 2,800.552-97
Губитак 36.561'64

Укупно 9,310.993*52 Укупно 9,310.993,52



Трговачка банка - Ћуприја
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930» год.

A кти ва Пасива

Динара Динара
Благајна 1,139.643*— Главница 3,000.000'—
Менице 15,770.321*— Резервни фонд 634.412'—
Зајмови на залоге 444-280'— Специјални резервни фоид 123.635'—
Хартије од вредности 199.985'— Улози на штедњу 21,542.544*—
Инвентар 263.475*- Улози no тек. рачунима 131.318'—
Текући рачуни 7,759.294'— Разни повериоци 57 055 —
Непокретности 1,098.148'— Неподигнута днвиденда 36.325*—
Преносна актива 49.660'— Преносна камата 599.729'—
Разно 24.944'— Порез на ренту 60.072"—

Тантијема 62.000'-
Дивиденда 450.000*—
Преносна камата 49.660 -

Укупно 26,746.750'— Укупно 26,746.750'—

Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1930. год.
Расходи Приходи

Динара Динара
Камата 2,041.387 — Камата 2,426.863 —
Трошкови 258.037 — Разни приходи 1,127.651*—
Порези 312.541•—
Добит 942.549'— Дин,
Од тога :

дотације резервама 102.879*—
тантијема 62.000*—
отписи 327.670'—

Дивиденда 450.000*—

Укупно 3,554.514'— Укупно 3,554.514 —

У П Р A  В Н И 0  Д Б 0  Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

»Лижха 1 ш № творница жуверата ш конфекција 
папира д. д- у Загребу

Актива_________Рачун израввааа на дан 31. децембра 1930« год. Пасива

Динара Динара
Благајна 174.246*43 Дионичка главница 1,500.000*—
Врмједносни папири 17.500'— Вјеровници 1,387.747'36
Станбена зграда 261.835*72 Причува стројева 1,317.060 57
Стројеви 1,214.280*68 Чисти добитак 104.641*63
Творнички уређај 91.213*14
Уредски намјештај 53.942*12
Новоградња складишта 14.795*—
Дужници 1,267.194*42
Роба на залихи 1,214.442*05

Укупно 4,309.449 56 Укупно 4,309.449*56



Сршсжм кредитни завод » БањаЦука
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актива Пасива

Динара
Благајна и жиро 1,118.883’— 
Менице 10,621.329'— 
Дужници 251.902’— 
Хартије од вредности 386,939'-— 
Текући рачунж 8,068,240’— 
Непокретности 475.000’— 
Намештај 40.500’— 
Депозите преносне 15,751.833’— 
Кауцвје 8.000'—

Динара
Главница 4,000.000’— 
Резервнц фонд 1,066.029’—- 
Улози на штедњу 13,540,098'— 
Повериоци 1,776.8h ’— 
Преносна камата 148.000'— ! 
Чиста добит 438.855’— , 
Преносне депозите 15,751.833'— 
Кауције 8.000’-—

Укупно 36,722.626"— 

Губитавг Рачун губитка и добитка

Укупно 36,722.626'— 

на дан 31 . дец. 1930. год„ Довштак
Динара

Камата 839.598'— 
Пореза 194.560'— 
Плате и трошкови 231,634'— 
Чиета добит од Дин. 431.855 
Од тога;
резервном фонду 100.000'— 
на име дивиденде 300.000'— 
тантијема управи 23.300’— 
добротворни приноси 6.000’-  
пренос добити 2.555’—

_
Динара

Пренос добити 6.587'— 
Камата 874.474'— 
Провизије 816.586’—

: >

Укупно 1,697.647'— Укупно 1,697.647’—

Загревачка дионичка пнвовара ш творнмца
слада - Загреб

Актива Рачун изравнања на дан 30. септембра 1931. год. Пасива

Динара Динара
Земљишта и зграде 10,768.626’т- Дионичка - главница 20,000.000—
Стројеви и творнички инвептар 5,253.879’— Причува дужника ÓO.OCO —
Подрумске бачве и каде 521.632’— Причувџа заклада 600,000'—
Отпремна бурад 30.000’— Причува за умањење вриједности 3.718,742'—
Боце и сандуци 15.000 — Причува за валоризацију 1,364.300'—
Гостионичарски инвентар 40.000’— Вјеровници 9,046.402’44
Возарински инвентар 250.000’— Прихвати 5,000.000-—
Индустријска пруга 60.000’— Kp, финанцијални ерар 5,213.604-50
Складишни уређај 608.276’— Добитак:
Јамчевина 23.600 — пренос из прошле године 281.071'И
Ротовина ■ 664.283-25 овогодишњи 2,882,877-10
Поштански чековни уред 193.765-81
Разни дужници 20,815.845-62
Вриједносни папири 826.095-25
Залихе 8,095,994’22

Укупно 48,166'997’15 Укупно 48Д66,997'15
У П Р А В Н И  О Д Б О Р  Н А Д З О Р Н И  О Д Б 0 ?
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